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Regulamin Plebiscytu 
"Rolnik Agroprzedsiębiorca” [edycja 2015] 

z dnia 10 lipca 2015r.  
 

§1 
Postanowienia ogólne. 

 
1. Organizatorem Plebiscytu jest Polska Press Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Domaniewska 45, 

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. 
Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-
01-03-609 

2. Organizator ustala adres korespondencyjny dla Plebiscytu: Gazeta Pomorska, ul. Zamoyskiego 2,  
85-063 Bydgoszcz.  

3. Czas trwania Plebiscytu ustala się na okres od 20 lipca do 18 września 2015 roku. 
4. Plebiscyt ma na celu wyłonienie przez kapitułę oraz przez czytelników Gazety Pomorskiej i internatów 

www.pomorska.pl laureatów w czterech kategoriach: 
a)  Rolnik Roku wg Czytelników Gazety Pomorskiej - plebiscyt 
b)  Rolnik Agroprzedsiębiorca Roku do 300 ha - wg oceny kapituły plebiscytu  
c)  Rolnik Agroprzedsiębiorca Roku  powyżej 300 ha - wg kapituły oceny plebiscytu  
d) Agroprzedsiębiorcy Roku - Grupa Producencka wg. oceny kapituły plebiscytu  

5. Organizator ustala komisję w składzie: Lucyna Talaśka - Klich (dziennikarz), Agata Wodzeń (dziennikarz), 
Jerzy Białczyk (ODR) Krzysztof Smoliński (enterprise). 

6. Zadaniem komisji będzie sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Plebiscytu, weryfikacją 
zgłoszeń, przestrzeganiem zasad regulaminu oraz egzekwowaniem jego postanowień i rozpatrywanie 
reklamacji. 

7. Do rozstrzygnięcia plebiscytu w kategoriach „Rolnik Agroprzedsiębiorca Roku” i „Agroprzedsiębiorcy 
Roku – Grupa Producencka” oraz nadania tytułów zostaje powołana kapituła plebiscytowa, zwana dalej 
Kapitułą.  
 

 
 

§2 
Zasady Plebiscytu. Zgłoszenia do udziału w Plebiscycie. 

 
1. Plebiscyt ma charakter otwarty.  
2. Udział w Plebiscycie mogą brać rolnicy prowadzący działalność na terenie województwa kujawsko – 

pomorskiego. 
3. Swoje propozycje kandydatów do tytułu „Rolnik Agroprzedsiębiorca 2015” mogą zgłaszać związki                   

i organizacje branżowe rolników, dziennikarze, czytelnicy, internauci, instytucje, samorządy lokalne oraz 
sami kandydaci w okresie od 20.07.2015r. do 27.08.2015r. włącznie. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data 
jego wpłynięcia do Gazety Pomorskiej. 

4. Zgłoszenia: 
a) Zgłoszenia należy przesyłać na adres Organizatora: „Gazeta Pomorska” ul. Zamoyskiego 2, 85-063 

Bydgoszcz na kuponach zgłoszeniowych zamieszczanych na łamach gazety lub kuponach specjalnych, 
które zostaną dystrybuowane na terenie woj. Kujawsko-Pomorskiego. Wypełniony czytelnie kupon musi być 
czytelnie podpisany i zawierać numer telefonu osoby zgłaszającej w celu możliwości dokonania weryfikacji 
zgłoszenia. Zgłoszenia niespełniające powyższych warunków nie będą brały udziału w plebiscycie. 
Zgłoszenia nadesłane po 27.08.2015 r.  nie wezmą udziału w Plebiscycie. 

b) Poza zgłoszeniem listownym propozycje kandydatów do Plebiscytu można przesłać mailem na adres 
rolnik@pomorska.pl. W tytule maila należy wpisać „Rolnik Agroprzedsiębiorca 2015”. Treść maila 
powinna zawierać następujące informacje:  

a. Nazwisko i imię zgłaszanego kandydata; 
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b. Nr telefonu kandydata; 
c. Miejsce zamieszkania; 
d. Gmina; 
e. Adres e-mail kandydata; 
f. Numer telefonu osoby zgłaszającej w celu możliwości dokonania weryfikacji zgłoszenia. 

 
5. W celu umożliwienia dokonania oceny kandydatów przez Kapitułę Plebiscytu, kandydaci powinni dostarczyć 

do organizatora wypełnione ankiety stanowiące Załącznik nr 1 (Rolnicy) lub Załącznik nr 2 (Grupy 
Producenckie) do tegoż regulaminu. Kandydaci, którzy nie dostarczą wypełnionej ankiety nie będą podlegali 
ocenie Kapituły i wezmą tylko udział w rankingu na zasadzie plebiscytu w kategorii „Rolnik Roku 2015” 
ocenianej przez Czytelników Gazety Pomorskiej. 

6. Spośród wszystkich nadesłanych prawidłowych zgłoszeń Komisja Plebiscytu stworzy listę kandydatów 
Plebiscytu, która będzie publikowana na łamach Gazety Pomorskiej i na stronach serwisu www.pomorska.pl. 

7. Organizator podda telefonicznej weryfikacji nadesłane zgłoszenia i zawarte w nich dane.  
8. Do zgłoszenia można dołączyć zdjęcie kandydata (portretowe lub sylwetki). Zdjęcie może być dostarczone 

do Organizatora osobiście, listownie lub za pomocą poczty elektronicznej. 
9. W przypadku przesłania zdjęcia kandydata, konieczne jest dostarczenie oświadczenia zgody na publikację 

wizerunku stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu. Oświadczenie musi być czytelnie 
podpisane przez kandydata i w oryginale dostarczone osobiście lub listownie do siedziby Organizatora. 

10. Zdjęcie w wersji papierowej powinno być opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem kandydata, zdjęcie      
w formie elektronicznej powinno zawierać w nazwie pliku imię i nazwisko kandydata wpisane bez polskich 
liter. Zdjęcia powinny być dobrej jakości, w przypadku zdjęć w formie elektronicznej powinny być zapisane  
w formacie JPG o wadze minimum 500 kB. Do plebiscytu nie zostaną zakwalifikowane zdjęcia nie 
spełniające wymienionych warunków. 

11. Po zakończonym plebiscycie Organizator nie odsyła nadesłanych zdjęć.  
12. W przypadku, gdy zaistnieje podejrzenie nieprawdziwego zgłoszenia Organizator na wniosek osoby 

zgłoszonej, bądź na podstawie własnej decyzji usunie fotografię i dane osobowe ze strony internetowej 
Plebiscytu i z listy numerów do głosowania. 

13. Komisja Plebiscytowa może podejmować decyzję o wykluczeniu kandydatów niespełniających wymogów 
regulaminu lub z innych przyczyn wynikających z przepisów i norm społecznych w trakcie trwania Plebiscytu. 
Decyzja Komisji Plebiscytowej jest ostateczna. 

14. Z udziału w Plebiscycie wyłączeni są pracownicy oraz dzieci pracowników Organizatora, a także osoby 
pozostające w stosunku przysposobienia z osobami będącymi pracownikami Organizatora. 
Do konkursu można również zgłaszać kandydatów z roku 2014, z wyjątkiem laureatów. 

§3 
Kapituła Plebiscytu 
 

1. Do rozstrzygnięcia plebiscytu w kategoriach „Rolnik Agroprzedsiębiorca Roku” i „Agroprzedsiębiorcy 
Roku – Grupa Producencka” Organizator Plebiscytu powołuje Kapitułę. 

2. Skład Kapituły zawiera Załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.  
3. Skład Kapituły może ulec zmianie w trakcie trwania Plebiscytu z powodów niezależnych od Organizatora.  

 

§4 
Tytuły przyznawane w Plebiscycie 

 
1. „Rolnik Agroprzedsiębiorca Roku”  

a) Kapituła Plebiscytu przyzna 6 tytułów Rolnika Agroprzedsiębiorcy 
2. „Agroprzedsiębiorcy Roku – Grupa Producencka”  

b) Kapituła Plebiscytu przyzna 3 tytuły Agroprzedsiębiorców – Grupy Producenckie” 
3. „Rolnik Roku wg Czytelników Gazety Pomorskiej” 

a) Czytelnicy Gazety Pomorskiej przyznają 3 tytuły 
b) decydują głosy czytelników Gazety Pomorskiej oraz internatów portalu www.pomorska.pl, 
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5.     Wyróżnienia - Kapituła może przyznać dodatkowe wyróżnienia. Kategorie przyznawanych wyróżnień 
będą przedmiotem odrębnych ustaleń Kapituły. Decyzja Kapituły jest ostateczna i nieodwołalna.  

 
 

§5 
Przebieg Plebiscytu. Głosowanie SMS. 

 
 
1. Głosowanie Czytelników w Plebiscycie odbywa się za pośrednictwem SMS-ów.  
2. Koszt wysłania SMS-a wynosi 1,23 zł z VAT. 
3. SMS-y można przesyłać w dniach od 31.08.2015 roku od godziny 06:00 do 18.09.2015 roku do godziny 

23:59. 
4. Poszczególnym kandydatom zostaną przydzielone numery porządkowe. Lista numerów przypisanych 

kandydatkom zostanie opublikowana na stronie www.pomorska.pl 
5. Dla głosujących za pośrednictwem SMS-ów został przydzielony numer 71321 i prefiks rolnik.nr kandydata 
6. Z jednego numeru telefonu można wysłać dowolną liczbę SMS-ów, jeden SMS to jeden głos.  
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wysłanie SMS-a o niepoprawnej treści i z tego tytułu nie zwraca 

ewentualnych kosztów. 
8. Wysłanie SMS-a zgodnego z podanym wyżej wzorem jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia  

o zapoznaniu się z regulaminem i wyrażeniem zgody na udział w głosowaniu na zasadach określonych  
w niniejszym regulaminie. 

 
§6 

Warunki uczestnictwa w głosowaniu SMS. 
 
1. Nadawca SMS-a staje się automatycznie uczestnikiem Plebiscytu.  
2. Oddanie głosu przez uczestnika Plebiscytu jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, 

iż wyraża on zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu. 
3. Uczestnik wysyłający SMS w Plebiscycie otrzymuje nieodpłatnie SMS-y promocyjne wysyłane przez 

Organizatora. 
4. Wymienione powyżej SMS-y dotyczą tylko informacji o Plebiscycie „Rolnik Agroprzedsiębiorca” (edycja 

2015). 
5. Uczestnik głosowania w Plebiscycie może zrezygnować z otrzymywania SMS-ów promocyjnych wysyłając 

na adres mailowy rolnik@pomorska.pl wiadomość pod tytułem: „SMS-y PROMOCYJNE”, w treści podając 
numer telefonu. Numer ten w ciągu 48 godzin zostanie usunięty z listy numerów, na które wysyłane są 
wiadomości promocyjne i reklamowe.  

 

 
§7 

Zasady Plebiscytu. Głosowanie Kapituły. 
 

1. W trakcie trwania plebiscytu, ale nie później niż w dniu zakończenia głosowania SMS, kandydatów 
 oceniać będzie Kapituła plebiscytu. 
2. Kapituła dokona oceny kandydatów, ich działalności i osiągnięć na podstawie własnej wiedzy oraz               

na podstawie informacji dostarczonych przez kandydatów w ankietach, o których mowa w §2 pkt. 5. 
Kandydat, który nie dostarczy Załącznika nr 1 lub Załącznika nr 2 (w zależności od kategorii) nie 
zostanie poddany ocenie Kapituły Plebiscytu. 

3.  Każdy z członków Kapituły będzie dysponował możliwością przyznania każdemu kandydatowi od 0 
do 5 punktów.  

4. Suma punktów przyznanych przez wszystkich członków Kapituły wyłoni zwycięzców. 

5. Werdykt Kapituły jest ostateczny i nie podlega zaskarżeniu. 
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6. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma tę samą liczbę punktów ostateczną decyzję wydaje 

komisja plebiscytowa.  

 
§8 

Ogłoszenie wyników i nagrody. 
 
1. Kandydat, który zdobędzie największą liczbę głosów SMS uzyska tytuł „Rolnik Roku 2015  

wg. Czytelników Gazety Pomorskiej” - I miejsce. Drugi i trzeci uczestnik plebiscytu otrzyma odpowiednio 
drugie i trzecie miejsce.  

2. Kandydaci, którzy zdobędą największą liczbę punktów zliczoną jako sumę punktów przyznanych przez 
wszystkich członków Kapituły otrzymają tytuł: 

a. „Rolnik Agroprzedsiębiorca Roku 2015 do 300 ha” - I miejsce. Drugi i trzeci uczestnik plebiscytu 
otrzyma odpowiednio drugie i trzecie miejsce 

b. „Rolnik Agroprzedsiębiorca Roku 2015 powyżej 300 ha” - I miejsce. Drugi i trzeci uczestnik 
plebiscytu otrzyma odpowiednio drugie i trzecie miejsce 

c. „Agroprzedsiębiorcy Roku 2015 – Grupa Producencka” - I miejsce. Druga i trzecia grupa otrzyma 
odpowiednio drugie i trzecie miejsce 

3. Wyniki Plebiscytu opublikujemy na stronie internetowej www.pomorska.pl i w wydaniu magazynowym 
„Gazety Pomorskiej” po zakończeniu głosowania. 

4. Laureaci otrzymają od Organizatora nagrodę i pamiątkowy dyplom. Organizator na bieżąco będzie 
informował o rodzaju nagród na łamach Gazety Pomorskiej i www.pomorska.pl przez cały okres Plebiscytu 

5. O terminie wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni po ogłoszenia wyników. 
6. Zgodnie z art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów (przychodów) 

z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą 
premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym  
do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 – pobiera się 
zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody. Podatek od wygranej pobiera 
się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.  

7. W przypadku nie odebrania nagród w terminie wskazanym przez Organizatora pozostanie ona jego 
własnością.  

8. Koszty podatku od nagród ponosi Organizator.  

 

 
§9 

Ochrona danych osobowych. 
 

1.  Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w Plebiscycie uczestnik wyraża zgodę na 
przetwarzanie swoich danych osobowych podanych Organizatorowi w poniższym zakresie. Podane 
dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych przez  Polska Press Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Domaniewska 45, wpisaną do 
Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 
Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o 
kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-
609dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, w szeroko pojętych celach marketingowych i 
promocyjnych towarów i usług Polska Press Sp. z o. o., a także w celach statycznych, analitycznych 
oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych. 

2.  Polska Press Sp. z o. o. informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w 
ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie 
Polska Press Sp. z o. o. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do 
przetwarzania jego danych przez Spółkę w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę. Z uwagi na względy 
bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Polska 
Press Sp. z o. o. na piśmie. 
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3.  Przystępując do udziału w niniejszym Plebiscycie, uczestnik może nadto wyrazić zgodę na 
otrzymywanie od Polska Press Sp. z o. o.za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na 
podane Polska Press Sp. z o. o..  adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od 
Polska Press Sp. z o. o. dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Polska Press Sp. z o. o., a 
także produktów i usług podmiotów współpracujących z Polska Press Sp. z o. o. na odrębnych zasadach 

 

§10 
Postępowanie reklamacyjne. 

 
1.  Reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia Plebiscytu będą przyjmowane w formie pisemnej 

w siedzibie Organizatora, w terminie do 7 dni od momentu poinformowania o wynikach Plebiscytu.  
2.  Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania 

reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich 
rozpatrzeniu.  

3.   Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia 
nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie powszechnym. 

 
§11 

Postanowienia końcowe. 
 

1.  Uczestnictwo w konkursie zobowiązuje do przestrzegania regulaminu Plebiscytu, regulamin pozostaje 
do wglądu w siedzibie Gazety Pomorskiej przy ul. Zamoyskiego 2 w Bydgoszczy.  

2.    Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu. 
3.    Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe 

przeprowadzenie Plebiscytu, których nie był w stanie   przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec,  
w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej 

4.  Organizator zastrzega możliwość przedłużenia trwania Plebiscytu.  
5.  Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają 

wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż 
jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać 
obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt. 

6.  Zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia powiadomienia o zmianach uczestników przez ich 
zamieszczenia na stronie internetowej Organizatora. Zmiana Regulaminu nie narusza praw Uczestników 
nabytych przed zmianą. 


