Regulamin głosowania
w ramach Plebiscytu pn. „Warszawianka Roku”
§ 1.
Postanowienia Ogólne
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Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki głosowania
internetowego i papierowego (zwanego dalej Głosowaniem”) w Plebiscycie
pn.
„Warszawianka Roku” (zwanego dalej „Plebiscytem”), w ramach którego przyznawany jest
tytuł „Warszawianki Roku” i „Warszawianki Stulecia”.
Plebiscyt organizowany jest przez Miasto Stołeczne Warszawa (dalej jako „Organizator”),
a jego ogólne warunki określa Regulamin plebiscytu „Warszawianka Roku” dostępny na
stronie www.um.warszawa.pl/warszawiankaroku.pl
Osoby biorące udział w głosowaniu zwane są dalej „Uczestnikami”.
Udział w głosowaniu jest równoznaczny z zapoznaniem się z Regulaminem i akceptacją
wszystkich jego postanowień.
Celem Głosowania jest wyłonienie dwóch laureatek w kategoriach:
1) Warszawianka Roku;
2) Warszawianka Stulecia.
Ostateczny wynik Plebiscytu w każdej z kategorii, o której mowa w ust. 5 powyżej jest
łączny wynik głosowania internetowego i papierowego.
Ogłoszenie wyników głosowania odbędzie się podczas uroczystości wręczenia nagród w
dniu 25 października 2018 r. w Warszawie.
Informacja o wynikach Głosowania zostanie opublikowana na stronie internetowej:
www.um.warszawa.pl/warszawiankaroku
§ 2.
Zasady uczestnictwa w głosowaniu
Uprawnione do wzięcia udziału w Głosowaniu są osoby, które spełnią następujące
warunki:
1) w dniach od 14 września 2018 r. od godz. 12.00 do 17 października 2018 r. do
godz. 23:59 oddadzą ważny głos wypełniając formularz elektroniczny znajdujący
się na stronie www.um.warszawa.pl/warszawiankaroku albo
2) wypełnią i doręczą formularz papierowy znajdujący się na stronie
www.um.warszawa.pl/warszawiankaroku, na wydarzeniach miejskich1 lub
w siedzibie Organizatora tj.: w Urzędzie m.st Warszawy, Biuro Marketingu Miasta,
ul. Wierzbowa 9, pok. 153, 00-950 Warszawa (formularz papierowy powinien być
doręczony listownie lub osobiście na ww. adres Organizatora z dopiskiem na
kopercie: „Warszawianka Roku” - w terminie określonym w § 2 ust.1 pkt 1 do
godziny 16.00);
3) wskażą po jednej nominacji w każdej z kategorii - Uczestnik może zagłosować w
Plebiscycie tylko raz wskazując po jednej kandydatce w każdej kategorii;
4) zaakceptują Regulamin Plebiscytu „Warszawianka Roku” oraz niniejszy Regulamin;
5) wyrażą zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (imię i nazwisko, e-mail
lub telefon) na potrzeby organizacji Plebiscytu
Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest warunkiem udziału w Głosowaniu.
W Głosowaniu mogą wziąć udział pełnoletnie osoby fizyczne, bez względu na ich miejsce
zamieszkania i obywatelstwo. Dopuszcza się również udział osób małoletnich, które
ukończyły 16. rok życia.

1

Informacja o wydarzeniach, podczas których będzie można zagłosować zostanie podana do wiadomości
publicznej za pośrednictwem profilu Wydarzenia: https://www.facebook.com/events/237023376918234/
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§ 3.
Nagrody
Dla 20 Uczestników Głosowania Organizator przewidział nagrody w postaci zestawów
gadżetów miejskich.
Nagrody zostaną wręczone osobom, wyłonionym spośród Uczestników, którzy
zagłosują przynajmniej na jedną kategorię.
Osoby nagrodzone zostaną powiadomione przez Organizatora, w terminie do 7 dni od
zakończenia Głosowania na adres e-mail, który został podany na formularzu
głosowania. W przypadku braku odpowiedzi w przeciągu 72 godzin na wysłanego emaila Uczestnik traci prawo do nagrody, którą Organizator przekaże następnemu
Uczestnikowi.
Nagrodę należy odebrać zgodnie z instrukcją podaną w e-mailu potwierdzającym
otrzymanie nagrody.
Wyklucza się możliwość zamiany nagrody rzeczowej na ekwiwalent pieniężny lub na
inną nagrodę rzeczową.
Nieodebranie nagrody w terminie podanym w mailu informującym o przyznaniu
nagrody jest równoznaczne z utratą nagrody.
§ 4.
Postanowienia końcowe
W przypadku wykrycia nadużyć w głosowaniu, Organizator zastrzega sobie prawo do
unieważnienia nieprawidłowo oddanych głosów.
Laureatkami Plebiscytu w każdej kategorii zostaną kandydatki, które zdobędą
największą liczbę głosów w Głosowaniu.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
1) problemy w funkcjonowaniu strony internetowej Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one
w skutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności
nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w
przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły
wyższej;
2) udział w Głosowaniu niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i
szkody tym spowodowane,
3) przerwy w funkcjonowaniu ekranu głosowania Plebiscytu zaistniałe z przyczyn
technicznych lub niezależnych od Organizatora;
4) nie przekazanie nagrody, spowodowane podaniem przez Uczestnika błędnych
danych kontaktowych (adres e-mail).
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, które nie naruszają praw
nabytych uczestnika.
Reklamacje Uczestników dotyczące Głosowania będą rozpatrywane przez
Organizatora, w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji.
Regulamin oraz dodatkowe informacje na temat Plebiscytu i Głosowania dostępne są
na stronie www.um.warszawa.pl/warszawiankaroku
ORGANIZATOR
Miasto Stołeczne Warszawa
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