
REGULAMIN PLEBISCYTU MISS STUDNIÓWEK 2023 
 

1. „Organizator” – Rekord Grupa Mediowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z 
siedzibą w Radomiu, przy ul. Okulickiego 39, 26-600 Radom, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w 
Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS 0000533597. 

2. Dane osobowe przetwarzane są w celu organizacji Plebiscytu Miss Studniówek 2023. 
3. Administratorem danych jest Rekord Grupa Mediowa spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością, z siedzibą w Radomiu, przy ul. Okulickiego 39, 26-600 Radom. 
Aby skontaktować się z nami wyślij wiadomość na adres e-mail: 
marketing@gruparekord.pl lub zadzwoń od nr: 608 806 171 lub 506 799 633. 

4. Plebiscyt nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym. 
5. Zgłaszając udział w Plebiscycie kandydatki wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich 

danych osobowych. 
6. W Plebiscycie biorą udział uczestniczki, które zgłoszą się w trakcie trwania wybranej 

studniówki. 
7. Kandydatka biorąca udział w Plebiscycie, która zakwalifikuje się do Finału musi być 

urodzona w latach 1996-2004. 
Kandydatka nie może być skazana prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego 
Rzeczpospolitej Polskiej za umyślne popełnienia przestępstwa lub przestępstwa 
skarbowego. 
a. Uczestniczki wyrażają zgodę na używanie ich wizerunku na potrzeby Plebiscytu. 

Zdjęcia wykonane przez redaktora lub fotografa wyznaczonego przez 
Organizatora, zostaną wykorzystane w Plebiscycie. Będą publikowane w 
Bezpłatnym Tygodniku „7 Dni”, na stronie www.cozadzien.pl i na profilach na 
Facebooku mediów wchodzących w skład Rekord Grupy Mediowej. Uczestnicy 
biorący udział w Plebiscycie zgadzają się na wyżej wymienione publikacje. 

b. Kandydatka może zostać zdyskwalifikowana przez Organizatora w dowolnym 
etapie Plebiscytu, jeśli naruszy ona znacząco postanowienia Regulaminu. 

c. Kandydatka może zrezygnować z uczestnictwa w ciągu 4 dni od 1 dnia 
przystąpienia do plebiscytu. 

8. Uczestnictwo w Plebiscycie „Miss Studniówek 2023” organizowanego przez Rekord 
Grupę Mediową wyklucza możliwość uczestnictwa w innych plebiscytach o 
charakterze wyboru Miss Studniówek.  

9. Głosowanie odbywa się w terminach określonych w pkt. 12. 
10. Głosujący w plebiscycie może wysłać dowolną ilość SMS-ów. 
11. Koszt jednej wiadomości SMS to 2zł + VAT. SMS wysyłamy na numer 7248. W treści 

SMS-a należy wpisać prefiks „MISSRADOM” a za nim, po kropce numer przypisany 
uczestniczce, np. MISSRADOM.1 
a. Informacje o sposobie głosowania znajdują się w Bezpłatnym Tygodniku „7 Dni” 

oraz w specjalnej zakładce na portalu CoZaDzien.pl 
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12. Plebiscyt odbędzie się poprzez głosowanie SMS w kilku etapach: 

• I etap: głosowanie na wszystkie zgłoszone kandydatki, w którym wyłonione 
zostanie osiem finalistek z największą liczbą otrzymanych głosów. Kandydatka 
z największą liczbą głosów zostanie rozstawiona w dalszej rywalizacji na 
pozycji nr 1, kandydatka z druga liczbą oddanych głosów na pozycji nr 2 itd. 

• II etap: Ćwierć finał – na tym etapie odbędą się cztery odrębne głosowania, w 
których kandydatki będą rywalizowały w bezpośrednich pojedynkach według 
następującego klucza: I ćwierćfinał (1-8), II ćwierćfinał (4-5), II ćwierćfinał (2-
7), IV ćwierćfinał (3-6). Uczestniczki ćwierćfinałów przejdą do tego etapu z 
SMS-ami z I etapu Plebiscytu. Triumfatorki każdego ćwierćfinału awansują do 
półfinałów.  

• III etap: Półfinał – na tym etapie odbędą się dwa odrębne głosowania, w 
którym zmierzą się ze sobą: I półfinał (triumfatorki I i II ćwierćfinału), II 
półfinał (triumfatorki III i IV ćwierćfinału). Triumfatorki półfinałów awansują 
do wielkiego finału, a przegrane półfinałów będą rywalizować o tytuł II V-ce 
Miss 

• IV etap: Finał - Wyłonienie Miss oraz V-ce Miss oraz głosowanie na drugą V-ce 
Miss Plebiscytu.   
 

13.  Harmonogram Plebiscytu:  

• I etap Plebiscytu rozpocznie się 9 stycznia o godz. 12.00 i potrwa do 27 lutego 
do godz. 11.59. 

• II etap Plebiscytu rozpocznie się 28 lutego o godz. 12 i zakończy 7 marca o 
godz. 11.59. (I ćwierćfinał 28 lutego godz. 12.00 - 1 marca godz. 11.59, II 
ćwierćfinał 2 marca godz. 12.00 - 3 marca godz. 11.59, III ćwierćfinał 4 marca 
godz. 12.00 - 5 marca godz. 11.59, IV ćwierćfinał 6 marca godz.  12.00 - 7 
marca godz. 11.59). 

• III etap Plebiscytu rozpocznie się 9 marca godz. 12.00 i potrwa do 12 marca do 
godz. 11.59 (I półfinał 9 marca godz. 12.00 - 10 marca godz. 11.59, II półfinał 
11 marca godz. 12.00 - 12 marca godz. 11.59). 

• IV etap Plebiscytu rozpocznie się 13 marca o godz. 12.00 i potrwa do 16 marca 
do godz. 11.59 (Rywalizacja o tytuł 2. V-ce Miss 13 marca godz. 12.00 - 14 
marca godz. 11.59, Finał 15 marca godz. 12.00 - 15 marca godz. 11.59). 

A) Do głosowania na Miss wliczać się będą SMSy pozyskane przez Kandydatki w I 
Etapie. 

14. Za każde z wyżej wymienionych miejsc przewidziane są nagrody rzeczowe 
ufundowane przez Sponsorów Plebiscytu. 

15. Laureatka Plebiscytu zostanie ogłoszona na portalu CoZaDzien.pl oraz profilu na 
portalu Facebook w terminie do 4 dni od zakończenia IV Etapu Plebiscytu. 

16. Wręczenie nagród nastąpi w terminie 14 dni  od zakończenia Plebiscytu.  
17. Regulamin jest dostępny w trakcie trwania Plebiscytu w siedzibie Organizatora. 

Udział w Plebiscycie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. 
Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia 
uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenia Plebiscytu, których nie był w stanie 
przewidzieć, lub którym nie był w stanie zapobiec, w szczególności w przypadku 
zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej. Organizator zastrzega sobie prawo 
(jeśli okoliczności będą tego wymagać) do zmiany zasad Plebiscytu. 



18. Wszelkie formy oszustwa takie jak zakup głosów w II etapie plebiscytu czy też użycie 
multikont itp. będą skutkowały dyskwalifikacją. 

19. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie ma prawo 
powszechnie obowiązujące. 

 
 


