
 

 RADOMSKA GRUPA MEDIOWA Sp. z o.o. 

ul. Okulickiego 39, 26–600 Radom 
tel. 48 360 25 25 

 

 

 

REGULAMIN PLEBISCYTU „NAJBARDZIEJ CAŁUŚNA FOTKA” - edycja 2021 

Postanowienia ogólne 

1. Plebiscyt NAJBARDZIEJ CAŁUŚNA FOTKA jest organizowany przez Radomską Grupę Mediową Sp. z o.o. z 

siedzibą w Radomiu przy ul. Okulickiego 39, wpisana do krajowego rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000533597. 

2. Administratorem danych osobowych jest Radomska Grupa Mediowa spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością, z siedzibą w Radomiu przy ul. Okulickiego 39 (26-600). Aby skontaktować się z nami 

wyślij wiadomość pod email: rafal@tatarek.pl lub zadzwoń pod numer tel. 48 360 25 25.  

3. Plebiscyt nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym.  

4. Plebiscyt zamieszczony jest na stronie serwisu informacyjnego www.cozadzien.pl. 

5. Osoby biorące udział w Plebiscycie zwane będą dalej „Uczestnikami”. 

6. W głosowaniu mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne z wyłączeniem osób zatrudnionych 

przez Organizatora, pracowników i współpracowników Bild Presse Polska, 

a także osób, które biorą udział w organizowaniu Plebiscytu, wraz z członkami ich najbliższych rodzin 

(rodzice, mąż, żona, dzieci, wnuki). 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu. Zmiany będą wprowadzone w formie aneksów i 

będą obowiązywać od momentu umieszczenia regulaminu w zmienionej formie na stronie www.cozadzien.pl. 

II. Czas trwania Plebiscytu 

1. Czas trwania Plebiscytu: 1.02.2021 r. - 14.02.2021 r.  

2. Akcja promocyjna Plebiscytu trwa od 01.02.2021 r. do 14.02.2021 r. 

3. Zgłaszanie par (przesyłanie zdjęć): od 01.02.2021 r. do 7.02.2021 r. do godz. 15:00 

4. Głosowanie: od 8.02.2021 r. do 13.02.2021 r. do godz. 23:59 

 

III. Warunki uczestnictwa i przebieg Plebiscytu 

1. Uczestnik oddaje głos w Plebiscycie poprzez wysłanie pod numer podany na stronie serwisu 

www.cozadzien.pl wiadomości SMS, w treści której wpisuje numer zdjęcia na którą głosuje. Wielkość liter 

wpisywanych w treści SMS nie ma znaczenia. 

2. Koszt przesłania jednej wiadomości SMS to 2 zł netto (2,46 zł z VAT). Wiadomość SMS może być wysłana 

wyłącznie z telefonu komórkowego. Wiadomości SMS wysłane za pomocą komputera nie biorą udziału w 

głosowaniu. 

mailto:rafal@tatarek.pl


 

 RADOMSKA GRUPA MEDIOWA Sp. z o.o. 

ul. Okulickiego 39, 26–600 Radom 
tel. 48 360 25 25 

 

 

 

3. Głosy są przyjmowane i rejestrowane przez automatyczny system zgłoszeń, który określa czas odbioru 

wiadomości SMS, mierzony według zegara strony serwisu www.cozadzien.pl. 

4. Dane zarejestrowane przez automatyczny system zgłoszeń są rozstrzygające dla ustalenia prawa 

uczestnictwa w głosowaniu. 

IV.  Sposób wyłaniania laureatów i wydawania nagród 

1. W Plebiscycie zwycięzcami zostaną trzy pary, które zdobędą największą liczbę głosów SMS. 

2. Uczestnicy konkursu przez dokonanie zgłoszenia akceptują postanowienie niniejszego regulaminu. 

3. Zwycięzcy zostaną powiadomione o zwycięstwie przez Organizatora w terminie 7 dni od zakończenia 

plebiscytu. 

4. Nagrody dla zwycięzców Plebiscytu zostaną przekazane osobiście przez Organizatora w terminie 14 dni od 

zakończeniu głosowania. 

V. Postanowienia końcowe. 

1. Przystąpienie do plebiscytu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację zdjęcia przez Organizatora 

na stronie www.cozadzien.pl 

2. Wszelkie reklamacje w związku z Plebiscytem należy zgłaszać do Organizatora na piśmie na adres (ul. 

Okulickiego 39, 26-600 Radom) wraz z uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia 

podstawy reklamacji, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń Uczestnika w związku z jego udziałem 

w głosowaniu/Plebiscycie. 

3. Serwis informacyjny www.cozadzien.pl nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność dostarczenia wiadomości 

SMS. Głosy SMS nie spełniające wymogów określonych w Regulaminie są nieważne i zostaną wykluczone z 

Plebiscytu. 

4. Operatorzy GSM odpowiadają jedynie za usługi telekomunikacyjne umożliwiające realizację Serwisu. Upusty 

cenowe dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe nie mają zastosowania do 

numeru dostępowego do serwisu. 

5. Oddając głos w Plebiscycie i biorąc w nim udział uczestnik podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu 

Plebiscytu i wyraża zgodę na jego treść. 

6. Regulamin Plebiscytu jest dostępny dla uczestników w Siedzibie redakcji „Co za dzień” oraz na stronie 

www.cozadzien.pl. 

7. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Plebiscytu, a ich wykładnia i interpretacja 

należy do Organizatora. 


