Regulamin Plebiscytu pod nazwą Nagroda publiczności – II Ogólnopolski Konkurs Wokalny
im. Stanisława Jopka
(zwanego dalej: Plebiscytem)
1.

Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia

Plebiscytu na nagrodę publiczności II Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego im. Stanisława Jopka
(zwanego dalej: Konkursem).

2.

Organizatorem Plebiscytu jest Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” im.

Tadeusza Sygietyńskiego z siedzibą w Otrębusach

przy ul. Świerkowej 2, wpisany do

Rejestru

Instytucji Kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod pozycją
RIK/1/99 o numerze identyfikacji podatkowej NIP 534-000-30-46

3.

Niniejszy Regulamin stanowi podstawę Plebiscytu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.

4.

Niniejszy Regulamin zamieszczony jest na stronie internetowej mazowsze.waw.pl.

5.

Organizator oświadcza, że Plebiscyt nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym,

loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry przewidzianą
w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 2094
tj.).

6.

Plebiscyt prowadzony jest w ramach Konkursu, zaś jego celem jest wyłonienie uczestnika

Konkursu, który zostanie nagrodzony Nagrodą Publiczności
7.

Kandydatami w Plebiscycie będą osoby biorące udział w Konkursie (zwane dalej:

Kandydatami)
8.

W Plebiscycie mogą wziąć udział widzowie, którzy biorą udział w Koncercie Galowym II

Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego im. Stanisława Jopka, który odbędzie się 27 listopada 2021 r.
(zwani dalej Uczestnikami)

9.

Podstawą przystąpienia do Plebiscytu jest poprawne wypełnienie formularza, który Uczestnik

otrzyma przy wejściu na Salę widowiskową (zwanego dalej Formularzem)
10.

Przystąpienie do Plebiscytu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu

w całości, a ponadto przez przystąpienie do Plebiscytu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania

określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do
udziału w Plebiscycie.

11.

Głosowanie w Plebiscycie zostanie przeprowadzone za pomocą Formularza.

12.

Lista Kandydatów, na których można odać głosy, zamieszczona jest w Formularzu.

13.

Uczestnicy mogą głosować w Plebiscycie w terminie od 27.11.2021 r. do 27.11.2021 r. godz.

18.00-19.30
14.

Głosowanie w Plebiscycie polega na postawieniu znaku x w kratce przy danych osobowych

Kandydata.

15.

Jeden Głosujący może oddać głos tylko na jednego Kandydata.

16.

Po wypełnieniu Formularza należy wrzucić go do zaplombowanej przez Organizatora urny

znajdującej się w foyer przed wejściem do Sali widowiskowej, mieszczącej się przy ul. Świerkowej 2, 05805 Otrębusy.

17.

Przy obliczaniu głosów będą brane pod uwagę wyłącznie prawidłowo wypełnione Formularze

18.

Organizator powołuje czteroosobową Komisję Plebiscytową, zwaną dalej Komisją, w skład

której wchodzą przedstawiciele Organizatora. Zadaniem Komisji będzie sprawowanie nadzoru nad
prawidłowym przebiegiem Plebiscytu, przestrzeganiem zasad Regulaminu oraz egzekwowaniem jego
postanowień, liczenie głosów i rozpatrywanie reklamacji.
19.

Laureatem Plebiscytu zostaje Kandydat, który uzyskał największą ilość głosów Uczestników.

20.

W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów będzie miało taką samą liczbę głosów zajmą

oni ex aequo wynikające z liczby głosów miejsce w Plebiscycie.

21.

Wyniki głosowania w Plebiscycie zostaną ogłoszone podczas koncertu Galowego wraz z

Ceremonią Przyznania Nagród, która odbędzie się w dniu 27 listopada 2021 r.

22.

Reklamacje związane z Plebiscytem mogą być kierowane do Organizatora lokalnego na adres e-.

mail sekretariat@mazowsze.waw.pl lub pocztą tradycyjną na adres ul. Świerkowa 2, 05-805 Otrębusy

23.

Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla

doręczeń), nazwę Plebiscytu oraz zwięzły opis zarzutów.

24.

Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku

postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamację zostaną powiadomione pisemnie lub
mailowo niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
25.

Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

26.

Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany postanowień Regulaminu w uzasadnionych

przypadkach, z zastrzeżeniem, że zmiany nie mogą pozbawić Uczestników ich praw nabytych na
podstawie Regulaminu. Ewentualne zmiany będą dokonywane w formie aneksów do Regulaminu
oznaczonych kolejnym numerem oraz datą.

