
Regulamin konkursu  

"Miss/Mister Czytelników portEl.pl 2019"

§ 1. Postanowienia wstępne

Niniejszy konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach 
losowych i zakładach wzajemnych. Organizatorem konkursu jest Elbląska Gazeta Internetowa 
portEl.pl, z siedzibą w Elblągu, ul. 1 Maja 1 C. Konkurs trwa od 25 lutego do 8 marca 2019, do 
godz. 12. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, posiadająca adres mailowy. 
Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod 
warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w konkursie. W 
konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Elbląskiej Gazety Internetowej portEl.pl oraz 
członkowie ich najbliższych rodzin. 

§ 2. Zasady uczestnictwa w konkursie

Konkurs polega na wysłaniu na adres mailowy miss@portel.pl nazwiska kandydatki/kandydata 
wraz z uzasadnieniem „ Dlaczego ta kandydatka/ten kandydat podoba mi się najbardziej”. W mailu 
uczestnik podaje swoje imię i numer telefonu. 

§ 3. Nagrody
§ 3.1. Nagrody dla uczestników konkursu

Organizator przyzna w konkursie dla Czytelników nagrodę Voucher Upominkowy o wartości 200 
zł. 

Dodatkowo przyznane zostanie pięć nagrody w postaci podwójnych zaproszeń na galę finałową 
Miss Warmii i Mazur, która odbędzie się 10 marca 2019 roku w Teatrze im. Aleksandra Sewruka. 

Nagrodę główną oraz 5 pozostałych nagród otrzymają Uczestnicy - autorzy najciekawszych 

uzasadnień.  Wyboru dokona 3-osobowa komisja  konkursowa, złożona z przedstawicieli naszej 
redakcji: Rafał Gruchalski, Monika Milewska, Joanna Kostańczuk.

Organizatorzy konkursu skontaktują się telefonicznie ze zdobywcami nagród 8 marca 2018 roku. 
Zaproszenia na galę należy odebrać osobiście do dnia 8 marca 2018 do godz. 16.30 w siedzibie 
Elbląskiej Gazety Internetowej portEl.pl, w Elblągu przy ul. 1 Maja 1 C.

§ 3.2. Nagrody dla Miss lub Mistera portEl.pl

Organizator przyzna kandydatce/kandydatowi, która/y uzyska największą liczbę głosów w 
konkursie nagrodę Voucher Upominkowy o wartości 500 zł dla Miss  i 200 zł dla Mistera.

§ 4. Wyłonienie laureata nagrody głównej spośród uczestników głosowania

Nagrodę główną oraz pięć pozostałych nagród otrzymają Uczestnicy - autorzy najciekawszych 

uzasadnień.  Wyboru dokona 3-osobowa komisja  konkursowa, złożona z przedstawicieli naszej 
redakcji:  Rafał Gruchalski, Monika Milewska, Joanna Kostańczuk.

mailto:miss@portel.pl


§ 5. Reklamacje

Reklamacje związane z Konkursem mogą być kierowane do Organizatora wyłącznie w formie 
pisemnej, na adres Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl, 82-300 Elbląg, ul. 1 Maja 1 C, w 
terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, 
dokładny adres i mail, z którego wysłano wiadomość, jak również dokładny opis i powód 
reklamacji. Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Sprawdzająca w składzie: 
Przewodnicząca: Joanna Kostańczuk. Zastępca Przewodniczącego: Anetta Magdziak-Gęsicka. 
Sekretarz: Monika Milewska. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem 
poczty, decyduje data doręczenia. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez 
Komisję Sprawdzającą nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji. 
Zainteresowani uczestnicy, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym 
najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Sprawdzającą. Decyzja 
Komisji Sprawdzającej co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

§ 6. Postanowienia końcowe

Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl ponosi odpowiedzialność za organizację konkursu i treść 
konkursu. Przystępując do konkursu Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu. 
Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz w serwisie internetowym 
Organizatora.
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