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REGULAMIN PLEBISCYTU  

RADIA JARD 89,2 FM BIAŁYSTOK  

NA NAJLEPSZEGO KIEROWCĘ BIAŁOSTOCKIEJ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ 2012 

 

Paragraf 1 

Organizatorem Plebiscytu na Najlepszego Kierowcę Białostockiej Komunikacji Miejskiej jest Jarosław 

Dziemian - koncesjonariusz Radia JARD 89,2 FM, zwany dalej: zamiennie Radiem JARD lub JARD 

Media, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe JARD  

inż. Jarosław Dziemian, z siedzibą w Białymstoku (kod pocztowy: 15-703) przy Alei Jana Pawła II 54 

(NIP: 5420100892, REGON: 050003985). Organizatora reprezentuje Redaktor Naczelny JARD Media - 

Wojciech Kuczyński (tel. 668-199-335, e-mail: wojtekkuczynski@onet.eu).  

 

Paragraf 2 

Partnerem Organizatora jest Białostocka Komunikacja Miejska - Urząd Miejski w Białymstoku - Zarząd 

Białostockiej Komunikacji Miejskiej , ul. Składowa 11, 15-399 Białystok, reprezentowana przez 

Bogusława Prokopa - Dyrektora Zarządu Białostockiej Komunikacji Miejskiej, (tel.:  508 055 588, 

85 869 69 80, e-mail: bprokop@um.bialystok.pl).  

 

Paragraf 3 

Plebiscyt trwa w dniach: od 22 kwietnia do 31 maja 2012r. Oficjalne rozpoczęcie nastąpi w niedzielę, 

22 kwietnia br. w centrum Białegostoku podczas festynu „Słońce w autobusie”.  

 

Paragraf 4 

Głównym celem tego przedsięwzięcia jest przybliżenie słuchaczom zasad funkcjonowania 

Białostockiej Komunikacji Miejskiej i promocja transportu publicznego poprzez informacje 

emitowane na antenie Radia JARD, Radia JARD II, Tv JARD Białystok i publikowane na łamach lokalnej 

prasy, wydawanej w ramach struktur Mediów Regionalnych - tj. Kuriera Porannego i Gazety 

Współczesnej.  

 

Paragraf 5 

Głosowanie będzie miało charakter plebiscytu SMSowego administrowanego przez Bild Presse  

sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Łodzi - dystrybutora internetowej platformy komunikacji interaktywnej 

Panoramix.FM, plebiscytu internetowego (www.kierowca.jard.pl) i głosowania telefonicznego  

(85 652 44 33).  

 

Paragraf 6 

Każdemu kierowcy pracującemu w białostockich spółkach komunikacyjnych zostanie przypisany 

numer startowy składający się z czterech cyfr dostępny na tablicy umieszczonej bezpośrednio  

przy kabinie w pojeździe. By oddać na niego ważny głos, trzeba będzie skorzystać z jednej z trzech 

proponowanych możliwości:  

a) wysłać SMS o treści JARD.KIEROWCA. nr startowy kandydata na nr 71601 (koszt: 1,23 PLN z VAT), 

przy czym 1 SMS = 1 ważny głos (istnieje możliwość oddawania nieograniczonej liczby głosów  
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z jednego numeru telefonu - każdy będzie brany pod uwagę przy ustalaniu wyników, zarówno 

cząstkowych jak też i ostatecznych) 

b) zagłosować na stronie plebiscytu, tj. www.kierowca.jard.pl poprzez dokonanie wyboru numeru 

kandydata z listy dostępnej na tej witrynie (numery te są tożsame z numerami startowymi kierowców 

wykorzystywanymi w głosowaniu SMSowym) z koniecznością podania wymaganych danych -  

tj. numeru kontaktowego oraz imienia i nazwiska, niezbędnych podczas wyłaniania zwycięzców  

i przyznawania im poszczególnych nagród 

c) zadzwonić do Radia JARD pod numer 85 652 44 33 i oddać swój głos podczas rozmowy 

telefonicznej z prezenterem prowadzącym audycję (każdego dnia w trakcie trwania plebiscytu  

w godzinach: od 06:00 do 22:00, w piątki i w soboty: od 06:00 do 24:00; z zastrzeżeniem, że podczas 

1 połączenia telefonicznego można oddać tylko 1 ważny głos na jednego kierowcę poprzez wskazanie 

jego numeru startowego) z koniecznością podania wymaganych danych - tj. numeru kontaktowego 

oraz imienia i nazwiska, niezbędnych podczas wyłaniania zwycięzców i przyznawania  

im poszczególnych nagród.  

 

Paragraf 7 

Wszystkie głosy (SMSowe, telefoniczne i internetowe) są traktowane na równi - wyniki sporządza się 

poprzez sumowanie głosów oddawanych z wykorzystaniem trzech wskazanych powyżej metod.  

 

Paragraf 8 

Wyniki plebiscytu będą publikowane na bieżąco na stronie www.kierowca.jard.pl oraz podawane  

w wejściach antenowych poświęconych temu przedsięwzięciu na antenie Radia JARD - za każdym 

razem uwzględniane muszą być głosy SMSowe, telefoniczne i internetowe. Raz w tygodniu, rezultaty 

głosowania słuchaczy będą drukowane na łamach Kuriera Porannego i Gazety Współczesnej -  

w wydaniu piątkowym (dane z czwartku z godz. 12:00).  

 

Paragraf 9 

Materiał filmowy propagujący plebiscyt będzie się ukazywał codziennie - raz na godzinę na antenie  

Tv JARD Białystok nadającej swój program w sieci kablowej Vectra oraz w Internecie pod adresem 

www.tv.jard.pl.  

 

Paragraf 10 

W trakcie trwania plebiscytu na antenie Radia JARD 89,2 FM będzie emitowany Poradnik Pasażera 

Białostockiej Komunikacji Miejskiej. Każdy odcinek trwa od ok. 3 do ok. 4 minut i jest poświęcony 

jednemu z zagadnień ustalonych wspólnie przez Dyrektora Zarządu  Białostockiej Komunikacji 

Miejskiej i Redaktora Naczelnego JARD Media. Wykaz tematów z przypisaniem ich do konkretnych 

terminów stanowi załącznik do tego regulaminu (załącznik nr 1). Łącznie na antenie ukaże się  

29 odcinków. Premierowe wydania będą nadawane w Radiu JARD w strukturach pasma porannego  

od poniedziałku do piątku o godzinie 07:15, powtórki natomiast będą odtwarzane od poniedziałku  

do piątku w godzinach: 10:15, 13:15, 16:15 i 20:15 (odcinek poranny) a także w weekendy, zgodnie  

ze schematem: 

a) sobota : 07:15 (odcinek z poniedziałku), 10:15 (odcinek z wtorku), 13:15 (odcinek ze środy), 16:15 

(odcinek z czwartku), 20:15 (odcinek z piątku) 

b) niedziela : 09:15 (odcinek ze środy), 12:15 (odcinek z piątku), 15:15 (odcinek z poniedziałku), 18:15 

(odcinek z wtorku), 21:15 (odcinek z czwartku). 
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Bezpośrednio po każdej emisji poradnika, emitowany będzie zwiastun zachęcający słuchaczy  

do udziału w Plebiscycie na Najlepszego Kierowcę Białostockiej Komunikacji Miejskiej 2012. Partner 

dostarczy Organizatorowi wszelkie materiały niezbędne przy produkcji poradników oraz umożliwi 

nagranie wywiadów z członkami zarządu i pracownikami  Zarządu Białostockiej Komunikacji Miejskiej, 

które będą stanowiły element składowy poszczególnych odcinków poradnika.  

 

Paragraf 11 

Informacje o plebiscycie będą również rozpowszechniane przez Białostocką Komunikację Miejską, 

z wykorzystaniem różnorodnych nośników, tj. ekrany LCD na przystankach, strona internetowa 

www.komunikacja.bialystok.pl, witryny internetowe spółek, plakaty w pojazdach, komunikaty 

głosowe w autobusach i inne.  

 

Paragraf 12 

Spoty dźwiękowe i filmowe zostaną wyprodukowane przez Organizatora (tj. Radio JARD). JARD Media 

uruchomią ponadto serwis internetowy www.kierowca.jard.pl. Partner natomiast  wydrukuje 

plakaty, tabliczki z numerami startowymi oraz zadba o promocję przedsięwzięcia poprzez 

wykorzystanie wszystkich dostępnych mu nośników.  

 

Paragraf 13 

Partner zobowiązuje się poza tym do poinformowania wszystkich kierowców o organizowanym 

plebiscycie - tak, by zaangażować w niego możliwie jak najwięcej osób.  

 

Paragraf 14 

Kontakty z Mediami Regionalnymi i innymi partnerami medialnymi pozostają w gestii Organizatora.  

 

Paragraf 15 

Oficjalne ogłoszenie wyników końcowych nastąpi 1 czerwca 2012r. (piątek) w porannym programie 

Radia JARD 89,2 FM. Wręczenie nagród laureatom konkursu i słuchaczom odbędzie się podczas 

uroczystej gali przygotowanej przez Organizatora w terminie, który zostanie ustalony najpóźniej  

do dn. 18.05.2012r.  

 

Paragraf 16 

Kierowca, który zgromadzi na swoim koncie największą liczbę głosów, zostanie laureatem konkursu. 

W nagrodę otrzyma:  

a) tytuł Najlepszego Kierowcy Białostockiej Komunikacji Miejskiej 2012 (od Radia JARD)  

b) dyplom i puchar (od Radia JARD)  

c) nagrodę rzeczową - telewizor o wartości około 2500 zł  brutto, ufundowaną przez firmę  

Solaris Bus & Coach S.A., produkującą autobusy komunikacji miejskiej.  

 

Paragraf 17 

Spośród wszystkich osób głosujących (SMSowo, telefonicznie i internetowo) zostaną wyłonione te, 

które otrzymają nagrody za udział w zabawie. Nagrody otrzyma łącznie 90 osób wyłonionych  

w oparciu o schemat przygotowany przez Radio JARD stanowiący załącznik do regulaminu (załącznik 

nr  2). Nagrodami będą: 30 imiennych Elektronicznych Kart Miejskich ze specjalnym, 

niepowtarzalnym, wybranym przez laureata, autorskim rewersem (np.: podobizna pupilka, idola, 
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pejzaż, własna twórczość, bez niecenzuralnych obrazów), doładowanych w formie e-portmonetki  

na określoną kwotę oraz 60 koszulek bawełnianych z  nadrukowanym logotypem Białostockiej 

Komunikacji Miejskiej i „numerem startowym” (od 1 do 11) /fundator:Urząd Miejski – Zarząd 

Białostockiej Komunikacji Miejskiej/ oraz 10 zestawów upominków od Radia JARD / fundator: JARD 

Media/.  

 

Paragraf 18 

Wykaz nagród głównych wraz z podaniem ich wartości i fundatora:  

a) nagroda dla zdobywcy I miejsca: telewizor – wartość: ok. 2500 zł brutto  

b) nagroda dla zdobywcy II miejsca: tablet – wartość ok. 1000 zł brutto  

c) nagroda dla zdobywcy III miejsca: cyfrowy aparat fotograficzny – wartość ok. 500 zł  brutto 

Fundatorem  nagrody  głównej jest firma Solaris Bus & Coach S.A., pozostałych Urząd Miejski w 

Białymstoku (łączna wartość: ok. 4000 zł brutto).  

 

Paragraf 19 

Przekazanie nagród i wyłonienie zwycięzców odbędzie się zgodnie z zasadami wyartykułowanymi  

w schemacie, o którym mowa w paragrafie 17.  

 

Paragraf 20 

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu będzie czuwała komisja w składzie: przedstawiciel Partnera 

- Marcin Borejszo, przedstawiciel Organizatora – Wojciech Kuczyński, która będzie również 

rozpatrywała wszelkie ewentualne skargi, protesty i zażalenia złożone na piśmie w siedzibie 

Organizatora w terminie nie dłuższym niż trzy dni od chwili zaistnienia kwestionowanego stanu 

faktycznego. Skarżący zostanie poinformowany pisemnie o rozstrzygnięciu w terminie nie dłuższym 

niż tydzień od daty wpływu pisma do Organizatora. Rozstrzygnięcia Komisji są niepodważalne  

i ostateczne.  

 

Paragraf 21 

Organizator zobowiązuje się ponadto do informowania o plebiscycie i działalności Białostockiej 

Komunikacji Miejskiej również poza czasem antenowym wskazanym w tym regulaminie. Wejścia 

antenowe będą opracowywane w oparciu o informacje dostarczone przez Partnera, zasoby dostępne 

na stronie www.komunikacja.bialystok.pl oraz materiały zebrane przez dziennikarzy JARD Media 

(wywiady z kierowcami, pasażerami, pracownikami Białostockiej Komunikacji Miejskiej i spółek 

komunikacyjnych).  

 

Paragraf 22 

Regulamin Plebiscytu na Najlepszego Kierowcę Białostockiej Komunikacji Miejskiej dostępny jest 

przez cały czas trwania w konkursu na stronie internetowej www.kierowca.jard.pl oraz w siedzibach 

Organizatora i Partnera (w formie papierowej).  

 

Paragraf 23 

W sprawach nieuregulowanych w powyższym regulaminie, stosuje się przepisy Ustawy z dnia  

23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z późn. zm.).  


