
 

 

REGULAMIN 4. EDYCJI KONKURSU „CZŁOWIEK ROKU TUZORY.PL” 

 

 Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu „ Człowiek roku tuZory.pl” (dalej „Konkurs”) jest spółka tuPolska Sp. z 

o.o., z siedzibą w Rybniku, przy ul. Rynek 11, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 

0000327463, NIP: 642-30-88-117, o kapitale zakładowym w wysokości 580.000,00 zł, wydawca 

portalu tuZory.pl. 

2. Regulamin Konkursu (zwany dalej także "Regulaminem") jest wiążący dla Organizatora, Kapituły 

Konkursu oraz uczestników Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i 

obowiązki Organizatora oraz Kapituły Konkursu oraz prawa i obowiązki Uczestników Konkursu. 

3. Poza postanowieniami zawartymi w Regulaminie, moc obowiązującą przyznaje się także 

komunikatom i informacjom w sprawie Konkursu, pochodzącym od Organizatora i ogłaszanym w 

portalu www.tuZory.pl. 

4. W ramach Konkursu zostanie przyznana jedna nagroda – Nagroda Człowieka Roku tuZory.pl (dalej 

zwana: „Nagrodą”). 

 Zgłoszenia do Konkursu 

5. Zgłoszenie kandydata do Konkursu może złożyć każda osoba fizyczna lub osoba prawna 

prowadząca działalność gospodarczą na terenie Żory, jak również każdy z mieszkańców Żor. 

6. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są od dnia 7 grudnia 2015 r. do dnia 11 stycznia 2016 r. do 

godz. 12.00. 

7. Zgłoszenia kandydatur należy składać wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 

e – mail redakcja@tuzory.pl albo poprzez formularz zgłoszeniowy udostępniony na stronie 

internetowej zamieszczonej w sieci Internet pod domeną www.tuzory.pl/czlowiekroku. 

8. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data dostarczenia maila na serwer Organizatora. Zgłoszenia 

dostarczone po upływie terminu wskazanego w punkcie 6. Regulaminu nie zostaną uwzględnione w 

Konkursie. Organizator przyjęcie każdego zgłoszenia potwierdza informacją zwrotną na e-mail 

nadawcy. 

9. Zgłoszenie kandydata do Konkursu winno spełniać wymogi formalne – każde z pól formularza 

zgłoszeniowego powinno być wypełnione, zgodnie ze stanem faktycznym. 
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10. Zgłoszony kandydat winien w ocenie zgłaszającego swą postawą, działalnością, osiągnięciami 

zasługiwać na miano Człowieka Roku tuZory.pl. 

11. Do konkursu mogą być zgłaszani kandydaci, których działalność ma ścisły związek z miastem Żory, 

bez względu na ich miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. 

12. Komisja Konkursowa wyłoni kandydatów nominowanych do otrzymania Nagrody. Laureata 

Konkursu wybiorą Internauci w drodze głosowania. 

Kapituła Konkursu 

13. Kapitułę Konkursu tworzą osoby publiczne związane z miastem Żory, zaproszone do udziału w 

Kapitule przez Redakcję portalu tuZory.pl. 

14. Członkowie Kapituły oraz Przewodniczący pełnią swoje funkcje przez okres trwania Konkursu. 

15. W szczególnych przypadkach Członek Kapituły może złożyć na ręce Przewodniczącego Kapituły 

rezygnację z funkcji. W takim przypadku Kapituła może postanowić o uzupełnieniu składu poprzez 

wybór nowego Członka lub zmniejszyć grono. 

16. W posiedzeniu Kapituły należy uczestniczyć osobiście lub przez upoważnioną osobę. Posiedzenie 

Kapituły jest prawomocne bez względu na liczbę przybyłych na posiedzenie Członków (z 

zastrzeżeniem, że przybył chociaż jeden Członek), pod warunkiem, że wszyscy Członkowie zostali 

skutecznie powiadomieni drogą elektroniczną bądź telefoniczną lub listownie o terminie posiedzenia 

co najmniej na 7 dni przed jego terminem. 

Procedura wyłonienia nominowanych 

17. Spośród kandydatów zgłoszonych do Konkursu, Komisja Konkursowa ustali listę nominowanych 

do otrzymania Nagrody, przy czym ich liczba musi wynieść od 3 do 7 osób, chyba że ogólna liczba 

kandydatów zgłoszonych do udziału w Konkursie będzie mniejsza. 

Ogłoszenie listy nominowanych 

18. Lista nominowanych do otrzymania Nagrody będzie prezentowana publicznie na stronie 

internetowej Organizatora zamieszczonej w sieci Internet pod domeną www.tuzory.pl/czlowiekroku. 

19. Każdy jest uprawniony do zgłoszenia w terminie 7 dni od daty opublikowania listy 

nominowanych, na ręce Kapituły, za pośrednictwem adresu e – mail redakcja@tuzory.pl, swoich 

uwag dotyczących nominowanych, przy czym uwagi dotyczące nominowanych nie mogą mieć 

charakteru pomówień, być społecznie niewłaściwymi czy nagannymi moralnie. Zgłaszający uwagi 

ponosi odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych nominowanych kandydatów. 

Procedura wyłonienia laureatów 

20. Kryterium decydującym o uzyskaniu statusu Laureata stanowi ilość oddanych przez Internautów 

głosów na poszczególnych nominowanych kandydatów. 

21. Każdy z zarejestrowanych w portalu tuzory.pl użytkowników może oddać 1 (jeden) głos w 

Konkursie za pomocą sondy zamieszczonej w w/w portalu. Zabronione jest podejmowanie przez 
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Internautów jakichkolwiek czynności zmierzających do sfałszowania wyników faktycznie uzyskanych 

głosów - na zasadach opisanych Regulaminem - przez nominowanych kandydatów w głosowaniu 

Internautów. Dodatkowo każdy internauta będzie mógł oddać głos za pomocą płatnej wiadomości 

SMS (koszt jednej wiadomości z VAT: 1,23 zł). 

22. Głosowanie Internautów odbywa się w okresie od dnia 19 stycznia 2016 roku od godz. 12.00 do 

dnia 1 lutego 2016 roku do godz. 12.00. 

23. Laureatem Nagrody zostaje ten nominowany kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów. 

Nagrody 

24. Laureat Konkursu otrzyma tytuł Człowieka Roku tuZory.pl oraz statuetkę i certyfikat Nagrody. 

Ogłoszenie Laureatów 

25. Ogłoszenie Laureata nastąpi poprzez podanie wyników Konkursu do publicznej wiadomości na 

stronie internetowej w sieci Internet pod domeną  www.tuzory.pl/czlowiekroku. 

Postanowienia końcowe 

26. Pełna treść niniejszego regulaminu Konkursu jest dostępna na stronie internetowej zamieszczonej 

w sieci Internet pod domeną www.tuzory.pl/czlowiekroku oraz w siedzibie Organizatora. 

27. Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego Regulaminu należy do Organizatora. 

 

 

 

http://www.tuzory.pl/czlowiekroku
http://www.tuzory.pl/czlowiekroku

