
 

 

REGULAMIN PLEBISCYTU 
NA SPORTOWCA ROKU 2018 

(DALEJ ZWANEGO „PLEBISCYTEM”) 
 
 

1. Cele Plebiscytu 
 

1) Promocja sportu wśród osób z niepełnosprawnościami. 
2) Przybliżenie społeczeństwu wiedzy o sporcie osób z niepełnosprawnościami, ich 

sukcesach odnoszonych na zawodach międzynarodowych, igrzyskach 
paraolimpijskich. 

3) Wpływ na społeczeństwo poprzez kształtowanie i prezentowanie postaw 
niepełnosprawnych sportowców godnych do naśladowania, a także przełamywanie 
barier i stereotypów. 

4) Wywołanie wśród osób fizycznych i prawnych różnorodnych działań wspierających 
szeroko pojęty ruch sportu osób z niepełnosprawnościami, jednego z ważniejszych 
czynników integrujących ludzi. 

 
2. Postanowienia ogólne. 

 
1) Plebiscyt organizowany jest przez Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”  

z siedzibą w Warszawie przy ulicy Trylogii 2/16, 01-982 Warszawa wpisany do 
rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz 
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszaawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod nr KRS:0000124243, REGON: 007011811, NIP: 
5261053340, - zwany dalej „Organizatorem”. 

2) Przedmiotem Plebiscytu jest wyłonienie Sportowca Roku 2018. 
3) Plebiscytem kieruje – powołana przez Prezesa PZSN „Start” – Komisja.  

Decyzje podjęte przez Komisję są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. 
4) Przystąpienie i udział w Plebiscycie są całkowicie dobrowolne i nieodpłatne. 

 
3. Plebiscyt składa się z trzech etapów.  

 
1) Etap I trwa od dnia 15 października do dnia 04 listopada 2018 roku i podczas tego 

etapu zbierane będą  -  spośród polskich paraolimpijczyków oraz sportowców z 
niepełnosprawnościami startujących w letnich i zimowych imprezach 
sportowych - kandydatury do miana Sportowca Roku 2018. 

2) Etap II trwa od dnia 12 listopada do 18 listopada 2018 roku podczas którego z 
nadesłanych kandydatur Kapituła Plebiscytu wybierze 20 sportowców, którzy 
ostatecznie walczyć będą o zwycięstwo w Plebiscycie w III etapie.  

3) W III części plebiscytu która potrwa od godz. 8:00 26 listopada do godz. 24:00 05 
grudnia 2018 roku za pomocą głosowania internetowego na specjalnie 
przygotowanej platformie, wyłoniona zostanie końcowa kolejność finałowej 
dwudziestki. 

4) Wyniki Plebiscytu zostaną ogłoszone na stronie internetowej PZSN Start oraz profilu 
facebookowym  nie później niż 12 grudnia 2018 r. 

 
4. Dla przeprowadzenia II Etapu Prezes PZSN „Start” powołuje Kapitułę Plebiscytu oraz 

jej Przewodniczącego. Członkowie Kapituły wybierani są spośród osób związanych   
z instytucjami i środowiskami  - zajmującymi się problematyką sportu. 

 



 

 

 
5. W Etapie III głosować może każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną 

zdolność do czynności prawnych, bez względu na obywatelstwo i miejsce zamieszkania  - 
dalej zwana „Głosującym”. 

6. Pracownicy Organizatora, jak również instytucje oraz osoby współpracujące z 
Organizatorem w zakresie organizacji Plebiscytu, zobowiązani są do zachowania 
tajemnicy we wszystkich kwestiach związanych z Plebiscytem. 

7. Niniejszy Regulamin oraz informacje z nim związane zostaną opublikowane w serwisie 
internetowym Organizatora, umieszczonym na stronie www.pzsnstart.eu w zakładce 
SPORTOWIEC ROKU 2018, a także na profilu facebookowym PZSN "Start"  : 
https://www.facebook.com/pzsnstart 

 
8. PRZEBIEG PLEBISCYTU  

 
Etap I 
 

1) W Etapie I swoją kandydaturę na sportowca roku przesłać może: 
a) każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności 

prawnych, bez względu na obywatelstwo i miejsce zamieszkania, 
b) kurator osoby ograniczonej w zdolności do czynności prawnych albo opiekun 

osoby nie posiadającej zdolności do czynności prawnej, 
c)  a także każdy Klub zrzeszony w Polskim Związku Sportu Niepełnosprawnych 

"Start" , w imieniu którego zgłoszenie potwierdza Prezes lub inny członek 
Zarządu Klubu 
zwany dalej „Zgłaszającym” 

2) Zgłaszający przesyła swoją kandydaturę na Formularzu Zgłoszeniowym (stanowiącym 
załącznik nr 1 do Regulaminu) na adres mailowy : plebiscyt2018@pzsnstart.eu w 
terminie od godz. 8:00 w dniu 15 października 2018 r. do godz. 24:00 w dniu 04 
listopada 2018 roku. 

3) Zgłaszający może przesłać dowolną ilość kandydatur na Sportowca Roku 2018 , 
którzy spełniają podane w niniejszym Regulaminie kryteria. 

4) Zgłoszenie uznaje się za ważne w przypadku gdy Zgłaszający wypełnił wszystkie 
wskazane w Formularzu Zgłoszeniowym pola oraz obowiązujące zgody. 

5) W dniu 08 listopada o godz. 15:00 Organizator opublikuje na stronie internetowej 
oraz profilu facebookowym - listę wszystkich zgłoszonych kandydatur. 

 
Etap II 
 

1) W II Etapie członkowie Kapituły Plebiscytu w terminie od dnia 12 listopada do dnia 
18 listopada 2018 roku dokonują indywidualnego wyboru – ze wszystkich 
zgłoszonych kandydatur - 20 nominowanych do tytułu Sportowca Roku 2018  - 
zwanych dalej "Nominowanymi". 

2) W dniu 26 listopada 2018 roku o godz. 06:00 Organizator opublikuje na swojej 
stronie internetowej oraz profilu facebookowym wybraną przez Kapitułę, Listę 
Nominowanych do tytułu Sportowca Roku 2018. 

3) Warunkiem znalezienia się na Liście Nominowanych jest pisemne wyrażenie zgody na 
udział w Plebiscycie. W sytuacji gdy osoba wytypowana przez Kapitułę nie wyrazi 
zgody na udział w Plebiscycie, Kapituła - wskazuje kolejne kandydatury, aż do 
momentu wyłonienia 20 Nominowanych, którzy wyrażą zgodę na udział w Plebiscycie. 
Wyrażenie zgody na udział w Plebiscycie wymaga zapoznania się i przesłanie do 
Organizatora przez osobę wytypowaną oświadczenia o wyrażeniu zgody na 

http://www.pzsnstart.eu/


 

 

przetwarzanie danych osobowych, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do 
Regulaminu 

4) W sytuacji gdy liczba zgłoszonych kandydatur będzie mniejsza niż 20 Etap II 
ograniczał się będzie do opublikowania Listy Nominowanych. 

 
Etap III 
 

1) W dniu 26 listopada o godz. 8:00 uruchomiona zostanie platforma do głosowania , 
znajdująca się pod adresem : https://pzsnstart.eu/plebiscyt-glosowanie/ na której 
każdy zarejestrowany Głosujący uprawniony będzie do oddania swojego głosu. 

2) Głosowanie trwa od godz. 8:00 w dniu 26 listopada 2018 roku do godz. 24:00 w 
dniu 05 grudnia 2018 roku. 

3) Każdy zarejestrowany Głosujący uprawniony będzie do oddania jednego 
ważnego głosu podczas trwania tego Etapu. Głosujący wskazuje jedną osobę, 
która jego zdaniem zasługuje na miano Sportowca Roku 2018. 

 
9. W celu ułatwienia dokonania wyboru Organizator zamieści na platformie do głosowania,              

a także na profilu facebookowym, krótkie notki biograficzne Nominowanych wraz z 
opisem największych sukcesów osiągniętych w roku 2018.  
 

10. W celu szerszego przedstawienia postaci Nominowanych oraz dotarcia do jak 
największej ilości potencjalnych Głosujących, Organizator w okresie trwania III Etapu 
opublikuje w ogólnopolskiej gazecie codziennej szczegółową informację o Plebiscycie, 
wraz z listą Nominowanych oraz ich osiągnięciami. 
 

11. Kapituła Plebiscytu władna jest podjąć szczególną uchwałę w odniesieniu do 
Nominowanych w Plebiscycie sportowców oraz może zaproponować Organizatorowi 
ufundowanie Nagrody Specjalnej za szczególne osiągnięcia sportowe w roku 2018. 
 

12. Ogłoszenie wyników Plebiscytu nastąpi w dniu 12 grudnia o godz. 12:00 na stronie 
internetowej a także na profilu facebookowym Organizatora. 
 

13. Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie statuetek i nagród laureatom Plebiscytu 
odbędzie się podczas Gali Finałowej Plebiscytu w Warszawie, która odbędzie się w II 
kwartale 2019 roku. O dokładnym terminie oraz miejscu Gali Finałowej Plebiscytu, 
Organizator poinformuje na swojej stronie internetowej oraz profilu facebookowym 
najpóźniej w terminie 14 dni przed wyznaczoną datą Gali.  
 

14. Do udziału w Gali zaproszona zostanie cała 20-tka Nominowanych, jednakże nagrodzona 
zostanie pierwsza dziesiątka Plebiscytu na Sportowca Roku 2018.  
 

15. Forma uhonorowania laureatów: 
 
1) Statuetka, nagroda rzeczowa oraz medal „Sportowiec Roku 2018” dla Zwycięzcy 

Plebiscytu; 
2) Statuetka i nagroda rzeczowa dla laureatów II i III miejsca. 
3) Statuetka dla laureatów miejsc IV-X. 

 
16. Laureaci wyróżnieni nagrodami w Plebiscycie nie są uprawnieni do żądania zamiany 

wygranych nagród rzeczowych na inne ani wypłaty ich równowartości w pieniądzu. 
 

 



 

 

 
17.Postanowienia dodatkowe 

 
1) Wszelkie reklamacje związane z przebiegiem Plebiscytu na każdym jego Etapie 

należy zgłaszać pisemnie do Organizatora na jego adres, wraz z uzasadnieniem, pod 
rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby najpóźniej w terminie do 14 
dni od daty zakończenia Plebiscytu. Reklamacje związane z przebiegiem Plebiscytu 
rozstrzyga Komisja Plebiscytowa w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. 
Decyzja Komisji Plebiscytowej rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie 
przysługuje od niej odwołanie. 
 

2) Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za: 
 
a) zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Plebiscytu, których nie 

była wstanie przewidzieć lub którym nie mogła zapobiec, w szczególności w 
przypadkuzaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej, 

b) niedoręczenie osobie przyznanej statuetki spowodowane niepodaniem przez nią 
danychkontaktowych lub błędnych ich podaniem, 

c) świadczone przez Pocztę Polską i firmy kurierskie usługi pocztowe, 
d) udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i 

szkody tym spowodowane, 
e) przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub 

niezależnych od Organizatora. 
 

18. Wszyscy Nominowani mają prawo informować, że biorą udział w Plebiscycie. 
 

19. Postanowienia końcowe 
 

1) W sprawach dotyczących wykładni postanowień niniejszego Regulaminu oraz 
rozstrzygania sporów powstałych przy jego stosowaniu decyzję podejmuje 
Organizator. 

2) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Plebiscytu w dowolnym 
okresie jego trwania. O ewentualnych zmianach w Regulaminie Organizator będzie 
informować na bieżąco na swojej stronie internetowej. 

3) Przystąpienie do Plebiscytu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień 
niniejszego Regulaminu. 

 
 
 
 
 
Kontakt 
BIURO PLEBISCYTU 
u. Trylogii 2/16, 01-982 Warszawa 
biuro@pzsnstart.eu 
tel. +48 22 659 30 11 

mailto:biuro@pzsnstart.eu

