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REGULAMIN 

skłładania nominacji do 
Społłecznego Plebiscytu 

„KRYSZTAŁŁOWE  MAGNESY” 
Edycja 2019 r. 

 
 

§ 1 
Informacje ogólne 

 
1. Organizatorem plebiscytu „Kryształowe Magnesy” jest MAGNES.TV. 
2. Konkurs jest prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
3. Udział w konkursie jest bezpłatny. 
4. Celem plebiscytu jest: 

a) Wyróżnienie osób, instytucji i wydarzeń, które cechują  się szczególną i 
pozytywną aktywnością społeczną, 

b) Promocja instytucji i wydarzeń, 
c) Pobudzenie mieszkańców do świadomego udziału w życiu społecznym. 

 
§ 2 

Postanowienia Regulaminu 
 
Regulamin określa: 

a) Kategorie, w których przyznawane są nominacje do nagród. 
b) Sposoby nominacji do poszczególnych kategorii. 
c) Zasięg  terytorialny zgłaszanych nominacji. 
d) Formy promocji konkursu. 

 
§ 3 

Kategorie, w których przyznawane sąą nominacje do nagród 
 

1. Kategorie, do których można  zgłaszać nominacje: 
 a) Osobowość, 
 b) Wydarzenie, 
c) Instytucja, 
d) Sport, 
e) Rozrywka. 
2. Nagrody w kategorii: „Specjalny Kryształowy Magnes” są przyznawane bez nominacji. 
3. Nagrody, o których mowa w § 3 ust. 2, są przyznawane przez Redakcję Magnes.TV. 
4. Redakcja zastrzega sobie prawo odstąpienia od przyznania nagród, o których mowa  
w  § 3 ust. 2. 
 

§ 4 
Sposoby nominacji do poszczególnych kategorii 
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1. Nominacje do kategorii, o których mowa w § 3,  pkt 1, zgłaszają wszyscy 
zainteresowani, którzy podadzą uzasadnienie swojej nominacji. 

2. Nominacje można składać : 
a) Osobiście, w siedzibie Magnes.TV przy ul. Żelechowskiej 22, 21-400 Łuków, 
b) Telefonicznie, pod numerem: 723 53 53 53, 
c) Za pomocą SMS, wysłanego na numer: 723 53 53 53, 
d) Listownie, na adres: Magnes.TV ul. Żelechowska 22, 21-400 Łuków, 
e) Poprzez kanały internetowe należące do Magnes.TV: Facebook , YouTube, 
f) Poprzez wiadomość e-mail, na adres: telewizja@magnes24.tv. 

3. Redakcja nie wymaga podania jakichkolwiek danych teleadresowych osób, które 
składają nominacje. 

4. Redakcja zastrzega, że może odmówić przyjęcia nominacji. 
5. Nominacje są przyjmowane do 10 grudnia 2018 r. 

 
§ 5 

Zasięęg  terytorialny zgłłaszanych nominacji 
 

Niniejszy plebiscyt obejmuje swoim zasięgiem powiat łukowski, powiat siedlecki, 
powiat bialski i powiat rycki, zatem działalność osób i instytucji, nominowanych do 
plebiscytu, powinna obejmować swoim zasięgiem wskazane powiaty. 
 

§ 6 
Formy promocji konkursu 

 
Informacje na temat plebiscytu są dostępne w paśmie telewizyjnym Magnes.TV, na 
stronie: www.magnes.tv oraz pozostałych kanałach internetowych telewizji Magnes. 
 

§ 7 
Postanowienia końńcowe 

 
1. O sprawach nieujętych w regulaminie decyduje organizator. 
2. Organizator zastrzega możliwość zmiany terminów składania nominacji. 
3. Organizator wyraża zgodę na publikację informacji dotyczących plebiscytu 

„Kryształowych  Magnesów” na dowolnych nośnikach. 
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