REGULAMIN GŁOSOWANIA INTERNETOWEGO
W RAMACH KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
WYDMA LUBIATOWSKA 2015
§1
Postanowienia ogólne:
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem głosowania ) określa ogólne warunki
głosowania internetowego prac konkursowych nadesłanych w ramach Konkursu
Fotograficznego Wydma Lubiatowska 2015.
2. Konkurs organizowany
Lubiatowska Wydma.

jest

przez

Stowarzyszenie

Turystyczno-ekologiczne

3. Osoba biorąca udział w głosowaniu (zwana dalej Uczestnikiem) wyraża zgodę na
zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu głosowania.
4. Uczestnikiem głosowania może być każda osoba fizyczna, która spełni warunki
określone w § 3.
§2
Warunki głosowania:
1. Głosowanie internetowe rozpoczyna się w dniu 20 maja 2015r. i trwa do 10 czerwca 2015
do godziny 23.59.
2. Celem głosowania internetowego jest wyłonienie spośród wszystkich prac konkursowych
zgłoszonych do Konkursu i zamieszczonych www.niedlaatomuwlubiatowie.pl, zdjęć,
które uzyskaj największą liczbę głosów.
3. Głosowanie odbędzie się za pomocą formularza do głosowania i umieszczonego na stronie
ww.niedlaatomuwlubiatowie.pl w dniu rozpoczęcia głosowania.
4. Trzy zdjęcia z największą liczbą głosów wygrywają w konkursie. Zdjęcia z miejscem
czwartym, piątym i szóstym dostają wyróżnienie.
§3
Zasady głosowania:
1. W głosowaniu internetowym może wziąć udział Uczestnik, który przed oddaniem
pierwszego głosu:
a. wejdzie na stronę konkursu – www.niedlaatomuwlubiatowie.pl,
b. kliknie przycisk „Głosuj” przy wybranej przez siebie kategorii wypełni wyświetlony formularz
głosowania, oraz poda adres email;
c. aktywuje link, który zostanie automatycznie wysłany na adres e-mail Uczetnika
d. zaakceptuje Regulamin głosowania oraz wyrazi zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych przez Organizatora w celu niezbędnym do przeprowadzenia głosowania
zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. Nr 101,
poz. 926 z póź. zm.)

2. Kolejne oddanie głosu przez Uczestnika będzie się odbywało poprzez kliknięcie przycisku
„Głosuj” przy wybranej kategorii i wpisanie numeru fotografii na którą głosujący chce oddać
swój głos.
3. Aktywacja linku przysłanego przez Administratora konkursu jest konieczna przy
każdorazowym oddawaniu głosu. Link ten jest aktywny 24 godziny od momentu przysłania.
Dopiero aktywacja linku powoduje poprawne oddanie głosu na wybraną pracę konkursową.
4. Uczestnik może oddać tylko jeden głos dziennie na jedno zdjęcie.
5. Uczestnik może wypełnić tylko jeden formularz głosowania, podać tylko jeden adres e-mail
i tylko z tego adresu e-mail może oddawać głosy.
6. Podanie danych osobowych w formularzu ma charakter dobrowolny jednak niezbędny do
przeprowadzenia głosowania.
§4
Weryfikacja głosowania:
1.

Nad prawidłowym przebiegiem głosowania czuwać będzie Komisja Konkursowa oraz
Administrator strony internetowej Konkursu. Weryfikacja poprawności oddanych przez
Uczestników głosów będzie mała miejsce w trakcie trwania głosowania internetowego oraz
po jego zakończeniu.

2. Weryfikacja poprawności głosowania będzie przebiegała według adresów e-mail podanych
w formularzu głosowania przypadających na dany numer IP. W przypadku niemożliwości
weryfikacji poprawności głosu zgodnie z procedurą określoną w ust. 2 głos zostanie
anulowany.
3. Głosy, co do których Komisja Konkursowa lub Administrator strony internetowej Konkursu
stwierdzą podejrzenie, że zostały oddane na daną pracę konkursową w sposób
nieregulaminowy, w szczególności poprzez utworzenie fikcyjnych kont e-mail lub formularzy
osób głosujących, w celu oddania więcej niż jednego głosu dziennie, będą anulowane.
4. W przypadku stwierdzenia przez Komisję Konkursową nagminnego stosowaniu
niedozwolonych zabiegów technicznych w celu dodania „fałszywych” głosów w sposób
niezgodny z Regulaminem głosowania, praca konkursowa zostanie zablokowana i
wykluczona z Konkursu.
5. Liczba oddanych głosów będzie stale widoczna przy każdej pracy konkursowej
zamieszczonej w Galerii Projektów Konkursowych.
§5
Wyniki głosowania:
1. Ostateczny wynik głosowania internetowego będzie zweryfikowany i oficjalnie zatwierdzony
przez Komisję Konkursową.
2. Grant Uczestników głosowania zdobywa 6 (sześć) pierwszych prac konkursowych, które po
weryfikacji poprawności głosowania i przeliczeniu oddanych głosów, uzyskają największą
liczbę głosów Uczestników.
Ogłoszenie oficjalnych wyników Konkursu nastąpi 15 czerwca 2015r. na stronie Konkursu
www.niedlaatomuwlubiatowie.pl oraz https://www.facebook.com/WydmaLubiatowska
Wydma Lubiatowska

§6
Reklamacje:
1. Reklamacje w zakresie prawidłowości przeprowadzenia głosowania internetowego i
przyznawania nagród Uczestników mogą być zgłaszane wyłącznie przez osobę
zgłaszającą zdjęcie do konkursu.
2. Reklamacje należy kierować wyłącznie w formie mailowej na adres Organizatora Konkursu.
3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową w terminie 14 dni roboczych od
daty jej doręczenia. O decyzji Komisji Konkursowej zgłaszający reklamację zostanie
powiadomiony pisemnie na adres wskazany w złożonej reklamacji.
4. Decyzje Komisji Konkursowej po rozpoznaniu reklamacji mają charakter ostateczny i nie
przysługuje od nich odwołanie.
§7
Postanowienia końcowe:
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a. problemy w przebiegu głosowania, jeżeli nastąpiły one wskutek 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,
b. udział w głosowaniu niezgodnie z postanowieniami Regulaminu głosowania i szkody tym
spowodowane,
c. przerwy lub problemy w przebiegu głosowania zaistniałe z przyczyn technicznych lub
niezależnych od Organizatora w szczególności związane z działaniem dostawców usług
internetowych.
2. Administratorem danych osobowych zgromadzonych w związku z głosowaniem jest
Organizator Konkursu, który zapewnia, że dane osobowe Uczestników będą przetwarzane
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr
101, poz. 926 z póź. zm.) w celu niezbędnym do przeprowadzenia głosowania.
3. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszego Regulaminu głosowania rozpatrywać będzie
Sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora konkursu.
4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2015r. i jest dostępny na stronie
www.niedlaatomuwlubiatowie.pl.

