Regulamin plebiscytu „Kulturalne Wydarzenie Roku 2013”

§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem plebiscytu na "Kulturalne Wydarzenie Roku 2012” zwanego w dalszej części
regulaminu „Plebiscytem”, jest stowarzyszenie tutajteraz – wydawca miesięcznika „Kultura
Siedlecka”, adres: ul. 3 Maja 44/2, 08-110 Siedlce.
2. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za treść i formę plebiscytu.
3. Organizator oświadcza, że plebiscyt nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu
ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 09.201.1540 ze zm.).
4. Ilekroć jest mowa o „Kandydacie” - rozumie się przez to, że jest to wydarzenie zgłoszone do
plebiscytu. Może to być każde wydarzenie o charakterze kulturalnym, wykonane przez jedną osobę
lub zespół, lub kilka zespołów w przypadku imprez cyklicznych.
Ilekroć jest mowa o „Zgłaszającym” - rozumie się przez to, że jest to osoba fizyczna lub prawna
zgłaszająca za pomocą korespondencji elektronicznej kandydaturę na plebiscyt.
Ilekroć jest mowa o „Uczestnikach” plebiscytu – rozumie się przez to, że są to „Kandydaci”,
„Zgłaszający” lub osoby fizyczne głosujące za pomocą SMS-ów.
§2
Czas trwania Plebiscytu
1. Plebiscyt trwa od 1 grudnia 2013 r. do 26 stycznia 2014 r. Plebiscyt przebiega dwuetapowo.
2. W pierwszym etapie, w terminie do 26 grudnia 2013 do godz. 10.00, zgłaszane są kandydatury tj.
wydarzenia kulturalne, które odbyły się w roku 2013. Kandydatury zgłaszać należy na adres:
redakcja@kulturasiedlecka.pl
2. W drugim etapie, w terminie od 1 do 26 stycznia 2014 do godz. 12.00 trwa głosowanie sms-we.
§3
Podmioty uprawnione do wzięcia udziału w plebiscycie
1. Uczestnikiem plebiscytu mogą być: jednostki samorządu terytorialnego, ośrodki kultury,
organizatorzy imprez kulturalnych oraz czytelnicy i czytelniczki miesięcznika „Kultura Siedlecka”
(każda pełnoletnia osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników organizatora, a także członków
najbliższej rodziny pracowników organizatora).
§4
Nagrody
1. Laureaci Plebiscytu otrzymają dyplomy i wyróżnienia oraz dodatkowe nagrody rzeczowe.
§5
Zasady zgłaszania kandydatów oraz przebieg głosowania
1. Kandydatury (propozycje wydarzeń, na które będzie można zagłosować) zgłaszają jednostki
samorządu terytorialnego, ośrodki kultury, organizatorzy imprez kulturalnych oraz czytelnicy i
czytelniczki miesięcznika „Kultura Siedlecka” w terminie do 26 grudnia 2013 do godziny 10.00.
2. Nie ma ograniczeń ilości zgłaszanych imprez.
3. Zgłoszone mogą być wszystkie wydarzenia o charakterze publicznym.
4. Kandydaci nie muszą wyrażać zgody na udział w konkursie.
5. Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem redakcja@kulturasiedlecka.pl

6. Zgłoszenie powinno zawierać:
a) nazwę wydarzenia,
b) datę wydarzenia, w przypadku imprez cyklicznych należy zaznaczyć w miarę możliwości czas
trwania i ilość imprez. Imprezy cykliczne traktowane są jako jedno wydarzenie. Ewentualnie można
wybrać jedno, najważniejsze wydarzenie z cyklu i podać jako propozycję kandydatury, zaznaczając
w uwagach, ze jest to kandydatura w ramach określonego cyklu,
c) opis wydarzenia (maksymalnie 5 zdań),
d) opcjonalnie, zgłaszający kandydaturę może podać swoje dane kontaktowe (dane te będą
wykorzystane tylko w celu ewentualnego uściślenia informacji o kandydaturze, nie będą nigdzie
upubliczniane bez wyraźnej zgody zgłaszającego).
7. Nadesłane propozycje zostaną uwzględnione w plebiscycie po uprzedniej weryfikacji. Do udziału
w plebiscycie nie zostaną dopuszczone wydarzenia, które nie mają charakteru wydarzenia
kulturalnego. Redakcja zastrzega sobie prawo do przeredagowania nazwy wydarzenia.
8. W styczniowym (wydanie styczeń 2014) wydaniu „Kultury Siedleckiej” oraz na stronie
internetowej www.kulturasiedlecka.pl zostanie opublikowane zestawienie wraz numerami na które
można wysyłać SMS-y.
9. Wyniki konkursu podane zostaną w lutowym (wydanie luty 2014) wydaniu „Kultury
Siedleckiej”.
§6
Zasady promocji
1. Każdy z kandydatów może promować swoje wydarzenie. Każdy z kandydatów robi to na swoją
odpowiedzialność i koszt. Organizator zastrzega sobie możliwość usunięcia z konkursu
kandydatów, którzy stosują nieuczciwą konkurencję.
§7
Głosowanie SMS-owe
1. W terminie od 1 do 26 stycznia 2014 do godziny 12.00 będzie można wysyłać SMS-y.
2. Konkurs obsługiwany jest przez serwis Dotpay. Usługa dostępna w sieciach Orange, T-mobile,
Plus i Play. Właścicielem serwisu jest stowarzyszenie tutajteraz.
3. Koszt jednego SMS-a wynosi 1,23 zł.
4. Jeden SMS jest równowartością jednego głosu.
5. Można wysyłać dowolną ilość SMS-ów na dowolną ilość kandydatur.
§8
1. Organizator oświadcza, że w związku z Plebiscytem pełni funkcję administratora danych
osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
02.101.926 j.t. ze zm.). oraz że dane osobowe Uczestników Plebiscytu będą przetwarzane wyłącznie
na potrzeby Plebiscytu w zakresie i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i w
przepisach prawa
§9
Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji w postanowieniach regulaminu.
W takim przypadku zobowiązany jest niezwłocznie podać informacje o tych zmianach na stronie
internetowej.

