
Załącznik do Uchwały Nr 21/2021 

Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 1 lutego 2021 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu  

„Plebiscytu na najlepszy salon fryzjerski i kosmetyczny  

w powiecie ciechanowskim. Edycja 2020”  
oraz powołania Komisji 

 

Regulamin Plebiscytu na najlepszy salon fryzjerski i kosmetyczny w powiecie 

ciechanowskim. Edycja 2020 

zwanego dalej „Plebiscytem” 

Art.1 Informacje ogólne.  

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki 

przeprowadzenia Plebiscytu na najlepszy salon fryzjerski i kosmetyczny w powiecie 

ciechanowskim 2020. 

2. Organizatorem Plebiscytu jest Powiat Ciechanowski – Starostwo Powiatowe  

w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów. 

3. Organizator powołuje trzyosobową Komisję, w skład której wchodzą przedstawiciele 

Organizatora. Zadaniem Komisji będzie sprawowanie nadzoru nad prawidłowym 

przebiegiem Plebiscytu, weryfikacja zgłoszeń, przestrzeganie zasad regulaminu oraz 

egzekwowanie jego postanowień, rozpatrywanie reklamacji i wyłonienie zwycięzców 

Plebiscytu na podstawie głosowania. 

4. Plebiscyt polega na wyłonieniu zwycięzców w drodze głosowania w ramach 

poszczególnych gmin powiatu ciechanowskiego (gmina miejska Ciechanów, gmina wiejska 

Ciechanów, gmina Ojrzeń, Gmina Glinojeck, gmina Grudusk, gmina Opinogóra Górna, 

gmina Regimin, gmina Gołymin-Ośrodek, gmina Sońsk) w dwóch kategoriach: 

a. Salon Fryzjerski Roku 2020 

b. Salon Kosmetyczny Roku 2020 

5. W Plebiscycie mogą wziąć udział również salony fryzjerskie i salony kosmetyczne, 

świadczące swoje usługi poza siedzibą firmy. 

6. Plebiscyt będzie prowadzony w jednym etapie i trwać będzie od dnia 18.02.2021 r., tj. od 

momentu ogłoszenia bazy kandydatów Plebiscytu na  

https://www.facebook.com/ciechanow.powiat do dnia 24.02.2021 r. do godz. 23.59. 

7. Zgłoszenie kandydata oraz zgoda na kandydowanie i akceptacja niniejszego regulaminu są 

jednoznaczne z wyrażeniem zgody Organizatorowi nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa 

do wielokrotnego wykorzystywania przesłanych materiałów plebiscytowych bez 

konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, przy czym zgoda dotyczy możliwości 

wykorzystania materiałów na potrzeby Plebiscytu na stronie www.ciechanow.powiat.pl,  

https://www.facebook.com/ciechanow.powiat oraz przez ich publikację i powielanie. 

Zgoda obejmuje znane pola eksploatacji, a w szczególności wykorzystanie, utrwalanie 

dowolną techniką, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć na łamach serwisów 

Organizatora. 
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Art. 2 Warunki udziału w Plebiscycie. Kandydaci. 

1. Plebiscyt ma charakter otwarty. 

2. Kandydatami w Plebiscycie mogą być osoby i podmioty świadczące usługi w kategoriach 

plebiscytowych wymienionych w Art.1 ust.4 niniejszego Regulaminu na terenie powiatu 

ciechanowskiego, zgłoszeni do udziału w Plebiscycie. Kandydat może brać udział w obu 

kategoriach Plebiscytu, jeśli świadczy usługi w ramach tych kategorii. 

3. W Plebiscycie nie mogą być kandydatami pracownicy Organizatora oraz jednostek 

podległych Organizatorowi, ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie 

się: wstępnych pierwszego stopnia, zstępnych pierwszego stopnia, małżonków, 

rodzeństwo, osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 

4. Kandydatowi przysługuje w każdym czasie, mimo wyrażonej zgody, prawo żądania 

wycofania jego kandydatury z Plebiscytu, które należy przesłać na adres email: 

anna.bartold@ciechanow.powiat.pl W takim przypadku Organizator usunie kandydaturę 

najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od zgłoszenia. Głosy oddane na tę kandydaturę zostaną 

anulowane. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Plebiscycie uczestników, 

tj. kandydatów, osoby zgłaszające kandydatów i osoby głosujące, którzy naruszają 

postanowienia niniejszego Regulaminu. 

Art. 3 Zasady przeprowadzania Plebiscytu. Zgłoszenia. 

1. Zgłoszenia kandydatur do udziału w Plebiscycie można dokonać na stronie Organizatora 

na Facebooku https://www.facebook.com/ciechanow.powiat od dnia 06.02.2021 r. do dnia 

11.02.2021 r. do godz. 23:59. 

2. Zgłoszenie powinno zawierać: 

a. nazwę i adres zgłaszanego kandydata 

b. wskazanie kategorii plebiscytu 

c. nazwę gminy, w której kandydat prowadzi swoją działalność 

d. numer kontaktowy telefonu zgłaszanego kandydata 

3. Kandydat, zgłoszony do udziału w Plebiscycie musi wyrazić pisemną zgodę na 

uczestnictwo w Plebiscycie. 

4. Fakt uczestnictwa w Plebiscycie oznacza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz 

jego akceptację. 

5. Zgłaszający może dokonać tylko jednego zgłoszenia, przy czym jednym zgłoszeniem może 

wskazać jeden salon fryzjerski i / lub jeden salon kosmetyczny.  

6. Pierwsze 50 osób, które zgłosi salon kosmetyczny i / lub salon fryzjerski, otrzyma zestawy 

upominkowe do odebrania w siedzibie Organizatora.  

7. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności  

z Regulaminem oraz prawem. 

8. Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że kandydatura nie została 

dołączona do listy kandydatów. W przypadku takiego zgłoszenia zgłaszający może uzyskać 

informację o przyczynach negatywnej weryfikacji. Zgłaszający może dokonać ponownego 
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zgłoszenia zawierającego pełne i prawidłowe dane zgodne z wymogami lub zgłosić do 

Organizatora reklamację na zasadach określonych w art. 6 poniżej. 

9. W dniu 18.02.2021 r. na stronie Organizatora na Facebooku 

https://www.facebook.com/ciechanow.powiat zostanie opublikowana lista 

zweryfikowanych kandydatur do udziału w Plebiscycie. 

Art. 4 Zasady przeprowadzania Plebiscytu. Głosowanie i wybór zwycięzców.  

1. Głosowanie w Plebiscycie będzie się odbywało za pomocą SMS od dnia ogłoszenia bazy 

kandydatów. 

2. Głosowania dokonuje się poprzez przesłanie SMS, w treści wpisując prefiks i numer 

kandydata. 

3. Numer telefonu, a także lista z prefiksami i numerami Kandydatów przypisanymi do 

odpowiednich kategorii będzie dostępna na stronie Organizatora na Facebooku 

https://www.facebook.com/ciechanow.powiat  od dnia 18.02.2021 r. 

4. Jeden wysłany SMS to 1 głos w Plebiscycie na jednego Kandydata. 
5. Głosujący w Plebiscycie może oddać po jednym głosie na każdą kategorię. 

6. W obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział tylko ważne głosy, które zostaną oddane do 

godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które zostaną oddane po zakończeniu głosowania, 

nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu. 

7. O zwycięstwie w Plebiscycie w poszczególnych kategoriach w obrębie każdej gminy 

powiatu ciechanowskiego zdecyduje największa liczba głosów oddanych za pośrednictwem 

wiadomości SMS.  

8. W przypadku gdy dwóch lub więcej kandydatów w obrębie danej gminy uzyska taką samą 

liczbę głosów, zajmą oni miejsce ex aequo wynikające z liczby głosów w Plebiscycie. 

Art. 5 Ogłoszenie wyników Plebiscytu. Nagrody w Plebiscycie.  

1. Komisja Plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów ogłosi wyniki Plebiscytu do 

dnia 08.03.2021 r. na stronie Organizatora na Facebooku 

https://www.facebook.com/ciechanow.powiat 

2. Za wydanie nagród w Plebiscycie odpowiada Organizator. O wygranej i / lub miejscu  

w klasyfikacji decyduje liczba uzyskanych głosów. 

3. Nagrody w Plebiscycie są następujące: 

1) Za zajęcie 1 miejsca w kategorii Salon Fryzjerski Roku 2020 zwycięzcy otrzymują: 

− potwierdzony certyfikatem tytuł Salonu Fryzjerskiego Roku 2020 w obrębie 

poszczególnych gmin powiatu ciechanowskiego 

− statuetka za zajęcie I miejsca w Plebiscycie dla Salonu Fryzjerskiego Roku 2020  

w obrębie poszczególnych gmin powiatu ciechanowskiego 

− dyplom wręczany podczas uroczystości zakończenia plebiscytu  

− możliwość zareklamowania swoich usług na łamach najbliższego numeru „Gazety 

Urzędowej”, wydawanej przez Organizatora 
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− zaproszenie na uroczyste wręczenie nagród 

− bony do hurtowni fryzjersko-kosmetycznej, wskazanej przez Organizatora Plebiscytu  

o wartości 1000 zł 

2) Za zajęcie 2 miejsca w kategorii Salon Fryzjerski Roku 2020 zwycięzcy otrzymują: 

− certyfikat wręczany podczas uroczystości zakończenia plebiscytu 

− statuetka za zajęcie II miejsca w Plebiscycie dla Salonu Fryzjerskiego Roku 2020  

w obrębie poszczególnych gmin powiatu ciechanowskiego 

− możliwość zareklamowania swoich usług na łamach najbliższego numeru „Gazety 

Urzędowej”, wydawanej przez Organizatora 

− zaproszenie na uroczyste wręczenie nagród 

− bony do hurtowni fryzjersko-kosmetycznej, wskazanej przez Organizatora Plebiscytu  

o wartości 1000 zł 

3) Za zajęcie 3 miejsca w kategorii Salon Fryzjerski Roku 2020 zwycięzcy otrzymują: 

− certyfikat wręczany podczas uroczystości zakończenia plebiscytu  

− statuetka za zajęcie III miejsca w Plebiscycie dla Salonu Fryzjerskiego Roku 2020  

w obrębie poszczególnych gmin powiatu ciechanowskiego 

− możliwość zareklamowania swoich usług na łamach najbliższego numeru „Gazety 

Urzędowej”, wydawanej przez Organizatora 

− zaproszenie na uroczyste wręczenie nagród 

− bony do hurtowni fryzjersko-kosmetycznej, wskazanej przez Organizatora Plebiscytu  

o wartości 1000 zł  

4) Za zajęcie 1 miejsca w kategorii Salon Kosmetyczny Roku 2020 zwycięzcy 

otrzymują: 

− potwierdzony certyfikatem tytuł Salonu Kosmetycznego Roku 2020 w obrębie 

poszczególnych gmin powiatu ciechanowskiego 

− statuetka za zajęcie I miejsca w Plebiscycie dla Salonu Kosmetycznego Roku 2020  

w obrębie poszczególnych gmin powiatu ciechanowskiego 

− dyplom wręczany podczas uroczystości zakończenia plebiscytu  

− możliwość zareklamowania swoich usług na łamach najbliższego numeru „Gazety 

Urzędowej”, wydawanej przez Organizatora 

− zaproszenie na uroczyste wręczenie nagród 

− bony do hurtowni fryzjersko-kosmetycznej, wskazanej przez Organizatora Plebiscytu  

o wartości 1000 zł 

5) Za zajęcie 2 miejsca w kategorii Salon Kosmetyczny Roku 2020 zwycięzcy 

otrzymują: 

− certyfikat wręczany podczas uroczystości zakończenia plebiscytu 



− statuetka za zajęcie II miejsca w Plebiscycie dla Salonu Kosmetycznego Roku 2020  

w obrębie poszczególnych gmin powiatu ciechanowskiego 

− możliwość zareklamowania swoich usług na łamach najbliższego numeru „Gazety 

Urzędowej”, wydawanej przez Organizatora 

− zaproszenie na uroczyste wręczenie nagród 

− bony do hurtowni fryzjersko-kosmetycznej, wskazanej przez Organizatora Plebiscytu  

o wartości 1000 zł 

6) Za zajęcie 3 miejsca w kategorii Salon Kosmetyczny Roku 2020 zwycięzcy 

otrzymują: 

− certyfikat wręczany podczas uroczystości zakończenia plebiscytu  

− statuetka za zajęcie III miejsca w Plebiscycie dla Salonu Kosmetycznego Roku 2020  

w obrębie poszczególnych gmin powiatu ciechanowskiego 

− możliwość zareklamowania swoich usług na łamach najbliższego numeru „Gazety 

Urzędowej”, wydawanej przez Organizatora 

− zaproszenie na uroczyste wręczenie nagród 

− bony do hurtowni fryzjersko-kosmetycznej, wskazanej przez Organizatora Plebiscytu  

o wartości 1000 zł  

4. Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach dla zwycięzców trzech pierwszych 

miejsc w obrębie każdej gminy powiatu ciechanowskiego. 

5. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną ani wypłaty ekwiwalentu nagrody w formie 

pieniężnej. 

6. Nagrody zostaną wręczone do 31.03.2021 r. lub mogą zostać odebrane osobiście  

w siedzibie Organizatora mieszczącej się pod adresem: 06-400 Ciechanów, ul. 17 Stycznia 

7. 

7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności ustaw podatkowych, wszelkie 

obowiązki podatkowe ciążą na nagrodzonych w Plebiscycie. 

Art. 6 Reklamacje.  

1. Reklamacje związane z Plebiscytem mogą być kierowane do Organizatora na adres e-mail 

anna.bartold@ciechanow.powiat.pl lub pocztą tradycyjną na adres Organizatora  

z dopiskiem „Plebiscyt – reklamacja”. 

2. Każda reklamacja musi zawierać imię i nazwisko autora oraz adres do doręczeń, a także 

zwięzłe uzasadnienie. 

3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku 

postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione 

pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu. 

Art. 7 Ochrona danych osobowych. Postanowienia końcowe. 

1. Uczestnik Plebiscytu oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych 

osobowych przez Organizatora w celu prawidłowego przebiegu Plebiscytu i wyłonienia 
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zwycięzców Plebiscytu; umieszczenia danych w materiałach publikowanych przez 

Organizatora, na stronie internetowej Organizatora i na Facebooku Organizatora w ramach 

promocji Plebiscytu, a także innych działaniach promocyjnych i wizerunkowych. 

2. Uczestnik Plebiscytu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich weryfikacji. 

3. Wszystkie informacje dotyczące spraw, które nie zostały wyszczególnione w regulaminie, 

można uzyskać pod numerem telefonu 729 055 947. 

4. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie, a dotyczących Plebiscytu rozstrzyga 

Organizator. 

5. Organizator może wprowadzić zmiany do Regulaminu w każdym czasie, w trybie 

właściwym dla jego przyjęcia. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Plebiscycie. 

 


