
REGULAMIN 25. PLEBISCYTU NA NAJPOPULARNIEJSZYCH 

SPORTOWCÓW POWIATU OSTRÓDZKIEGO 2022 

  

§1 

1. Regulamin określa zasady przeprowadzenia 25. Plebiscytu na Najpopularniejszych Sportowców 
Powiatu Ostródzkiego w 2022 roku (zwanego dalej: PLEBISCYTEM). 
2. Organizatorem Plebiscytu jest wydawca serwisu www.nos-portal.pl (zwany dalej 

ORGANIZATOREM) 

3. Plebiscyt trwa od 17 stycznia 2023 r. do 9 lutego 2023 r. Pierwsza część głosowania rusza 17 
stycznia 2023 r. 

  

Zgłoszenia sportowców do udziału z PLEBISCYCIE 

§2 

1. Zgłoszenia sportowców do udziału w PLEBISCYCIE można dokonywać do 21 stycznia 2023 r do 
godz. 23.59 na adres e-mail: redakcja@nos-portal.pl 

2. Zgłoszenia weryfikowane przez organizatora PLEBISCYTU. 
  

Zasady uczestnictwa w PLEBISCYCIE 

§3 

1. Uczestnicy PLEBISCYTU mogą wziąć udział w PLEBISCYCIE w następujący sposób: 
a) głosując na serwisie internetowym www.nos-portal.pl  (od 17 stycznia 2023 r.), głosy w 
poszczególnych kategoriach można oddawać wchodząc do artykułów opublikowanych w zakładce 
PLEBISCYT 

b) głosując na fanpage'u NOS Portal oddając lajka (polubienie) pod zdjęciem poszczególną z 
kandydatur w trzech kategoriach PLEBISCYTU, głosowanie rusza w poniedziałek 23 stycznia 

2. Każdy Uczestnik może oddać dowolną ilość głosów o ile nie ograniczają tego warunki korzystania z 
serwisów internetowych. 
3. Głosy można oddawać do 9 lutego 2023 r. do godz. 23.59 

4. Głosy oddane po upływie terminu nie będą uczestniczyły w głosowaniu. 
5. Organizator zastrzega sobie możliwość wyłączenia wszystkich rankingów publikowanych na 
stronach www pod koniec głosowania. 
6. Uczestnicy oddając głosy wyrażają zgodę na warunki i zasady określone w niniejszym Regulaminie. 
7. Dodatkowo na kandydatów zgłoszonych do PLEBISCYTU swoje głosy w specjalnych ankietach 
oddadzą przedstawiciele klubów sportowych, biorących udział w PLEBISCYCIE 

8. Trzecią i ostatnią formą przyznawania punktów nominowanym sportowcom będzie głosowanie 
przez członków Kapituły PLEBISCYTU (patron honorowy, sponsor tytularny, przedstawiciele 
samorządów wspierających plebiscyt, przedstawiciele organizatora). 

 

Zasady wyłonienia laureatów PLEBISCYTU 

§4 

Na wynik poszczególnych kandydatów złoży się suma punktów, które będą równolegle i jednocześnie 
przyznawać trzy grupy: 

1. INTERNAUCI - głosowanie odbywa się na serwisie www.nos-portal.pl  (głosowanie od 17 stycznia 
do 9 lutego), z którego punkty będą pomocne jeśli jacyś z kandydatów będą mieli taką samą liczbę 
punktów po podsumowaniu trzech wyników głosowania w PLEBISCYCIE (wtedy kandydat z większą 
liczbą głosów internetowych zostanie wyżej sklasyfikowany).  
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a) LAJKI NA FB - głosowanie odbywa się na fanpage'u NOS Portal (głosowanie od 23 stycznia do 9 
lutego) im więcej oddanych polubień tym wyżej w klasyfikacji będzie sportowiec. Klasyfikacja z 
głosowania na FB będzie decydująca w głosowaniu internetowym. 

2. KLUBY - każdy klub biorący udział w PLEBISCYCIE otrzyma do głosowania jeden formularz, który 
zostanie przesłany na e-mail każdego z klubów zgłoszonych do PLEBISCYTU. Formularz będzie do 
wypełnienia w formie elektronicznej 

3. KAPITUŁA PLEBISCYTU - każdy przedstawiciel (patron honorowy, sponsor tytularny, przedstawiciele 
samorządów wspierających plebiscyt, przedstawiciele organizatora) otrzyma do wypełnienia ankietę, 
na której przyzna punkty w kategorii Sportowca oraz kategorii Piłkarza. 

4. W kategorii Najpopularniejszy Sportowiec Powiatu Ostródzkiego nominowany z najwyższą liczbą 
głosów otrzyma 10 pkt., a kolejni 9 pkt., 8 pkt., 7 pkt., 6 pkt., 5 pkt., 4 pkt., 3 pkt., 2 pkt., 1 

pkt. Zwycięży nominowany, który po zakończeniu głosowania i zsumowaniu głosów trzech grup 
otrzyma najwięcej punktów. W przypadku tej samej liczby punktów wyżej sklasyfikowany będzie  

nominowany, który otrzymał więcej punktów od LAJKÓW NA FB oraz głosów od INTERNAUTÓW. 

5. W kategorii Piłkarz Powiatu Ostródzkiego nominowany z najwyższą liczbą głosów otrzyma 6 pkt., a 
kolejni 4 pkt., 3 pkt., 2 pkt., 1 pkt. Zwycięży nominowany, który po zakończeniu głosowania i 
zsumowaniu głosów trzech grup otrzyma najwięcej punktów. W przypadku tej samej liczby punktów 
nominowany, który otrzymał więcej LAJKÓW NA FB oraz głosów od INTERNAUTÓW 

6 Skład dziesiątki poznamy po zsumowaniu wyników głosowania internetowego, klubów i kapituły. 
Czyli zwycięzca plebiscytu może maksymalnie zdobyć 30 punktów (3x10). 

7. Skład najpopularniejszej piątki piłkarzy poznamy po zsumowaniu wyników głosowania 
internetowego, klubów i kapituły. Czyli zwycięzca plebiscytu może maksymalnie zdobyć 18 punktów 
(3x6) 

8. W razie takiej samej liczby punktów wyższe miejsce zajmie ten kandydat, który osiągnie lepszy 
wynik w głosowaniu internetowym. 
  

9. Ogłoszenie wyników Plebiscytu odbędzie się podczas Gali i Balu Sportowca 17 lutego w Hotelu 
Anders w Starych Jabłonkach 

 

Ograniczenie roszczeń 

§7 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu PLEBISCYTU, jeżeli 
nastąpiły one: 
a. Wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie 
przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze 
zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej; 
b. Przerwy w funkcjonowaniu PLEBISCYTU zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od 
Organizatora; 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za udział w PLEBISCYCIE niezgodnie z postanowieniami 
niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane. 

 


