Regulamin Plebiscytu „TOP20”
§ 1.
Postanowienia ogólne
1.
Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki uczestnictwa w
plebiscycie „TOP20” (zwanym dalej: "Plebiscytem"), prowadzonym w związku z koncertem Lista
Przebojów Roberta Janowskiego organizowanym w Gdańsku na Targu Węglowym 27 maja 2016 r.
2.

Organizatorem Plebiscytu jest FUNDACJA GDAŃSKA (zwana dalej: "Organizatorem").

3.
Celem Plebiscytu jest wyłonienie przez osoby biorące udział w Plebiscycie, tj. Uczestników
(zwanych dalej: Uczestnikami Plebiscytu) 20 piosenek, które zostaną zagrane przez Roberta
Janowskiego podczas koncertu i w konsekwencji ustalenie przez Organizatora subiektywnych opinii
widzów dotyczących preferowanych przez nich utworów, budzących największe emocje i aplauz.
4.
Uczestnikami Plebiscytu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne lub osoby niepełnoletnie za
zgodą ich opiekunów prawnych, uprawnione do użytkowania telefonu funkcjonującego w sieci
operatora telefonii komórkowej tj. T-MOBILE, PLUS, ORANGE, PLAY.
5.
Informacje o Plebiscycie publikowane będą w Radiu Plus, mediach społecznościowych i na
stronach internetowych partnerów projektu.
§ 2.
Zasady Plebiscytu
1.

Uczestnikami Plebiscytu będą osoby, które zagłosują w Plebiscycie za pomocą SMS-ów.

2.

Plebiscyt trwa od 09 maja 2016 do 22 maja 2016 roku.

3.
Aby wziąć udział w Plebiscycie i oddać głos na jedną z 40 piosenek, a tym samym określić
swoje preferencje i upodobania muzyczne, Uczestnik Plebiscytu w trakcie trwania Plebiscytu
powinien wysłać wiadomość tekstową (SMS), o treści TOP + numer wybranej piosenki pod numer
7278 (zwaną dalej: „Zgłoszeniem”).
4.

Koszt wysłania SMS pod numer 7278 wynosi 2,00 złote netto (2,46 złote brutto).

5.
W przypadku wysłania przez Uczestnika Plebiscytu wiadomości SMS o treści, która nie spełnia
wymogów Regulaminu, Uczestnik ten otrzyma zwrotnie (na numer, z którego przesłał uprzednio
SMS-a) informację, że wiadomość SMS nie została poprawnie rozpoznana. SMS nie spełniający
wymogów Regulaminu nie będzie wliczany do sumy oddanych głosów i nie będzie stanowił
skutecznego wysłania Zgłoszenia do Plebiscytu.
6.
Głosy Uczestników Plebiscytu otrzymane przez Organizatora po zakończeniu Plebiscytu, jak
również po ogłoszeniu wyników danego odcinka Audycji nie będą brane pod uwagę w obliczaniu
punktacji.

§ 3.
Komisja
Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Plebiscytu, a w szczególności w celu
zapewnienia prawidłowości procesu ustalania wyników liczenia głosów oddanych przez SMS-y, a
także w celu wybrania 20 najpopularniejszych piosenek, Organizator powoła komisję, w skład której
wejdą trzy osoby przez niego wyznaczone.
§ 4.
Postępowanie reklamacyjne
1.
Reklamacje związane z Plebiscytem mogą być kierowane do Organizatora z dopiskiem „TOP
20”, w terminie do 14 dni od daty jego zakończenia.
2.

Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Sprawdzająca w składzie: Przewodniczący,

Zastępca Przewodniczącego oraz Sekretarz.
3.
W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data
doręczenia.
4.
Składający reklamację zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym
najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Sprawdzającą.
§ 5.
Publikacja Regulaminu i jego obowiązywanie
1.

Z treścią Regulaminu można się zapoznać na stronie internetowej top20gdansk.pl.

2.
Postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią wyłączną podstawę do prowadzenia
Plebiscytu. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu
cywilnego.
3.
Wzięcie udziału w Plebiscycie, poprzez przesłanie przez Uczestnika wiadomości tekstowej
SMS, uznane będzie za zgodę Uczestnika na związanie się warunkami określonymi w niniejszym
Regulaminie.
§ 6.
Ochrona danych osobowych Uczestników
1.
Dane osobowe podane przez nagrodzonych Uczestników Plebiscytu są przetwarzane przez
Organizatora, doraźnie, tj. wyłącznie w celu weryfikacji osoby nagrodzonej, wydania nagrody i
ewentualnie publicznego podania jego danych w sposób wskazany w § 2 ust. 13 Regulaminu, a także
ewentualnych postępowań reklamacyjnych oraz dla celów określonych w § 2 ust. 15 Regulaminu.
2.

Uczestnicy mają prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

§ 7.
Postanowienia końcowe
1.
Plebiscyt prowadzony jest zgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
prawem i postanowieniami niniejszego Regulaminu.
2.

Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Plebiscytu.

3.
Operatorzy sieci telefonii komórkowych odpowiadają wyłącznie za usługi telekomunikacyjne
umożliwiające uczestnictwo w Plebiscycie.
4.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy
kodeksu cywilnego i innych przepisów powszechnie obowiązujących.

Dane organizatora Plebiscytu:
Fundacja Gdańska
Ul. Długi Targ 28/29
80-830 Gdańsk

