REGULAMIN PLEBISCYTU SMS
1. Postanowienia ogólne.
1.1. Plebiscyt SMS (zwany dalej „Plebiscytem”) jest organizowany przez Polski Związek
Szachowy (zwanego dalej „PZSzach”) z siedzibą w Warszawie ul. Marszałkowskiej
84/92 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
1.2. W Plebiscycie mogą brać udział wszystkie osoby fizyczne z wyłączeniem pracowników i
członków zarządu PZSzach. Osoby biorące udział w Plebiscycie zwane będą dalej
„Uczestnikami”.
2. Czas trwania Plebiscytu.
2.1. Plebiscyt organizowany i przeprowadzany jest w okresie podanym na stronie
internetowej pzszach.pl (dalej „Czas Trwania Plebiscytu”).
3. Warunki uczestnictwa i przebieg Plebiscytu.
3.1. Uczestnik oddaje głos w Plebiscycie poprzez wysłanie pod numer podany na stronie
internetowej pzszach.pl wiadomości SMS (dalej „SMS”), w treści której wpisze podane na
stronie internetowej słowo kluczowe i opcję przewidzianą dla swojego kandydata.
Wielkość liter wpisywanych w treści SMS-a nie ma znaczenia.
3.2. Uczestnik z jednego numeru telefonu może oddać maksymalnie jeden głos w ciągu doby.
3.3. Koszt przesłania jednej wiadomości SMS zależy od operatora sieci telefonii komórkowej
(opłata jak za zwykłego sms-a do sieci krajowej). Wiadomość SMS może być wysłana
wyłącznie z telefonu komórkowego. Wiadomości SMS wysłane za pomocą komputera nie
biorą udziału w Plebiscycie.
3.4. Głosy są przyjmowane i rejestrowane przez automatyczny system zgłoszeń, który określa
czas odbioru wiadomości SMS.
3.5. Dane zarejestrowane przez automatyczny system zgłoszeń są rozstrzygające dla ustalenia
prawa uczestnictwa w Plebiscycie.
3.6. O zwycięstwie w Plebiscycie decyduje największa liczba głosów.
4. Ogłoszenie wyników Plebiscytu.
4.1. PZSzach ogłosi wyniki Plebiscytu w terminie opublikowanym na stronie pzszach.pl

4.2. PZSzach zastrzega sobie prawo do publikacji cząstkowych wyników Plebiscytu podczas
jego trwania.
5. Nagrody
5.1. Wśród wszystkich ważnych głosów zostaną rozlosowane trzy wiadomości, których
nadawcy zostaną nagrodzeni gadżetami przygotowanymi przez PZSzach.
6. Postanowienia końcowe.
6.1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Plebiscytu jest
PZSzach. Uczestnik Plebiscytu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych
przez PZSzach dla celów organizacji Plebiscytu. Oddając głos w Plebiscycie i biorąc w nim
udział Uczestnik, jego rodzic bądź opiekun, potwierdza, że wyraża zgodę na zasady
Plebiscytu zawarte w niniejszym Regulaminie.
6.2. PZSzach nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność dostarczenia wiadomości SMS.
Głosy SMS-owe nie spełniające wymogów określonych w Regulaminie, w szczególności
niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości lub o złych innych
parametrach technicznych w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym jego
czytelność lub możliwość weryfikacji umieszczonych na nim danych są nieważne i zostaną
wykluczone z Plebiscytu.
6.3. Oddając głos w Plebiscycie i biorąc w nim udział uczestnik, jego rodzic bądź opiekun
podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Plebiscytu i wyraża zgodę na jego
treść.
6.4. Regulamin Plebiscytu jest dostępny na stronie pzszach.pl
6.5. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Plebiscytu, a ich
wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora.
6.6. PZSzach zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Plebiscytu i treści Regulaminu w trakcie
trwania Plebiscytu.
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