
Regulamin Plebiscytu Buzdygan internautów 
 
 
§ 1 
 
Postanowienia ogólne 
  
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki 
uczestnictwa w Plebiscycie Buzdygan internautów (zwanym dalej „Plebiscytem”). 
 
2. Organizatorem Plebiscytu jest Wojskowy Instytut Wydawniczy z siedzibą w 
Warszawie przy al. Jerozolimskich 97 (zwany dalej „Organizatorem”). 
 
3. Osoba biorąca udział w Plebiscycie (zwana dalej „Uczestnikiem”) oświadcza, że 
zapoznała się z treścią Regulaminu i wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich jego 
postanowień. 
 
4. Udział w Plebiscycie mogą brać pełnoletnie osoby fizyczne lub osoby niepełnoletnie 
za zgodą ich opiekunów prawnych. 
 
5. Celem Plebiscytu jest promowanie ludzi, którzy już zrobili wiele dobrego dla polskich 
sił zbrojnych, robią to teraz i zrobią w przyszłości. 
 
§ 2 
 
Zasady Plebiscytu 
 
1. Pierwszym etapem Plebiscytu jest zbieranie kandydatur. Każdy czytelnik magazynu 
Polska Zbrojna może przesłać na adres buzdygany@zbrojni.pl (z tytułem wiadomości 
„Nominacje”) swoje propozycje nominacji wraz z krótkim uzasadnieniem. 
 
2. Można zgłosić dowolną liczbę kandydatów. 
 
3. Spośród zgłoszonych kandydatur Organizator wybierze oficjalną listę nominowanych 
Sylwetki nominowanych w dniu uruchomienia głosowania zostaną zaprezentowane w 
serwisie polska-zbrojna.pl. 
 
4. Na portalu polska-zbrojna.pl zostanie opublikowany formularz, za pomocą którego 
czytelnicy będą mogli głosować na laureata plebiscytu. Tytuł ten otrzyma kandydatura, 
która w internetowym głosowaniu zbierze najwięcej głosów. 
  
6. Ogłoszenie wyników odbędzie się podczas uroczystej Gali Buzdyganów, 
organizowanej przez Wojskowy Instytut Wydawniczy. Wyniki zostaną podane do 
publicznej wiadomości w serwisie polska-zbrojna.pl. 
 
§ 3 
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Postanowienia końcowe  
 
1. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu 
Plebiscytu. 
 
2. Reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać listownie pod adres Organizatora. 
 
3. Reklamacje Uczestników dotyczące Plebiscytu będą rozpatrywane przez Organizatora, 
w formie pisemnej, w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji. 
 
4. Organizator przetwarza dane osobowe Laureatów dla celów organizacji Plebiscytu 
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 
1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Uczestnicy podają dane dobrowolnie oraz mają prawo 
dostępu do nich i ich poprawiania. 


