REGULAMIN GŁOSOWANIA SMS W PLEBISCYCIE
NA MVP MIESIĄCA SIATKARSKIEJ EKSTRAKLASY 2015/2016
§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Plebiscytu „Plebiscyt na MVP miesiąca siatkarskiej
ekstraklasy” jest Agencja Marketingu SportsM z siedzibą w Dąbrowie
Górniczej przy ul. Rejtana 20 zwana dalej Organizatorem.
2. Plebiscyt podzielony jest na 8 edycji, gdzie każdy miesiąc rozgrywek Orlen
Ligi i PlusLigi oznacza jedną edycję, począwszy od października 2015 (1
edycja) do maja 2016 roku (8 edycja).
3. W każdej edycji głosujący wybiera zawodnika/zawodniczkę, która/który z
największa ilością głosów otrzyma tytuł MVP PlusLigi (w przypadku
zawodnika) lub ORLEN Ligi (w przypadu zawodniczki). Głosujący oddaje
również głos na klub, który, bierze udział w rywalizacji klubów kibica.
4. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie
internetowej http://plebiscyt.siatkowka24.com
§2
Zasady głosowania
1. Każdy z czytelników portalu siatkowka24.com może głosować SMS-owo w
plebiscycie poprzez wysłanie SMS-a, zawierającego wskazanie zawodnika
lub zawodniczki oraz klubu sportowego, na który oddawany jest głos.
2. Głosującym SMS-owo jest każda osoba, która w czasie trwania Plebiscytu
wyśle wiadomość SMS pod numer 71480 (koszt 1,23 zł z VAT) o treści:
TYP.KLUB.NUMER gdzie TYP oznacza prefiks, KLUB to skrót klubu kibica, 1
to numer zawodnika lub zawodniczki. Numery zawodników, zawodniczek
i skróty klubów, na które można oddawać głosy podane są na stronie
http://plebiscyt.siatkowka24.com.
3. Głosowanie w każdej edycji Plebiscytu trwa w dniach 5 – 26 dnia miesiąca
następującego po miesiącu, którego MVP wybieramy. Np. w dniach 5 – 26
grudnia trwa głosowanie na MVP miesiąca listopada. Wyjątkiem jest
listopad, w którym głosowanie trwa od 9 do 30 dnia.
4. Powyższy termin ten nie ma znaczenia w przypadku klasyfikacji Klubów
Kibica, gdyż głosy na Kluby Kibica zostaną zliczone po zakończeniu
ostatniej edycji Plebiscytu, to jest po zakończeniu sezonu.
5. Każdy z Uczestników może głosować dowolną ilość razy.

§3

Nagrody
1. Każdy, kto wysyła SMS w sposób zgodny z § 1.2 otrzymuje SMS zwrotny z
kodem rabatowym, który uprawnia do zniżki w wysokości 1 zł
(równowartość
pieniężna
wysłanego
SMSa)
w
sklepie
kibica
www.kochamsiatke.pl.
2. Kody rabatowe są ważne do 30.06.2016 roku, nie ma żadnego limitu co do
łączenia ich ze sobą. To znaczy, że osoba, która w trakcie trwania
Plebiscytu wyśle 20 smsów, otrzyma 20 smsów zwrotnych zawierających
unikalne kody rabatowe na łączną kwotę 20 zł, która może być w całości
wykorzystana na zakupy w sklepie Kochamsiatke.pl.
3. Kluby Kibica, które otrzymają największą ilość głosów SMS otrzymają
nagrody o wartości proporcjonalnej do liczby głosów SMS wysłanych w
Plebiscycie. Bazowa pula nagród to 4.000 zł (cztery tysiące zł), która
zostanie osiągnięta gdy łączna liczba głosów SMS we wszystkich edycjach
Plebiscytu od października 2015 do maja 2016 wyniesie 4000 (cztery
tysiące) lub więcej. W przypadku gdy łączna liczna głosów SMS nie
przekroczy 4000 (cztery tysiące), pula nagród zostanie wyliczona wg
następującej zasady: 1 wysłany SMS = 1 zł. Oznacza to, że w przypadku gdy
łączna liczba wysłanych głosów SMS wyniesie 1000 to pula nagród dla
Klubów Kibica wyniesie 1000 zł i zostanie podzielona proporcjonalnie do
podziału wg strony http://plebiscyt.siatkowka24.com.
§4
Postanowienia końcowe
1. Organizator Plebiscytu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego
regulaminu, a także zawieszenia konkursu w każdym czasie i bez podania
przyczyny. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem
zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U.
1964, nr 16, poz.93 z późniejszymi zmianami).
2. Wysłanie wiadomości SMS w sposób zgodny z § 1.2 jest równoznaczne z
akceptacją niniejszego regulaminu.

