
 

 

 

Regulamin głosowania 

Rodzinny Konkurs Zaczarowanej Piosenki 
 

§ 1 

1. Organizatorem Rodzinnego Konkursu Zaczarowanej Piosenki jest Fundacja Anny Dymnej „Mimo 

Wszystko” z siedzibą w Krakowie (ul. Profesora Stefana Myczkowskiego 4, 30-198 Kraków) zwana 

dalej „Organizatorem”. 

2. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady i warunki przeprowadzenia 

głosowania w ramach Rodzinnego Konkursu Zaczarowanej Piosenki za pośrednictwem strony 

internetowej o adresie: www.plebiscyt.pl/zaczarowanykonkurs zwaną dalej „Systemem”. 

Regulamin konkursu znajduje się na stronie Organizatora: www.mimowszystko.org   

3. Celem Konkursu jest wyłonienie z grona finalistów trzech laureatów: przyznanie pierwszego, 

drugiego i trzeciego miejsca. 

4. Organizator powoła trzyosobową Komisję, do której wejdą przedstawiciele Organizatora. 

Zadaniem Komisji będzie sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem głosowania, 

przestrzeganie zasad Regulaminu, egzekwowanie jego postanowień, rozpatrywanie reklamacji oraz 

ogłoszenie zwycięzców Konkursu w głosowaniu. 

5. Głosowanie polega na wyłonieniu zwycięzców w drodze oddawania głosów na najlepszego 

wykonawcę. 

6. „Biorącym udział w głosowaniu” lub „głosującym” w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest 

osoba, która odda swój głos online na jednego z finalistów  „Rodzinnego Konkursu-Zaczarowanej 

Piosenki” za pośrednictwem Systemu 

7. Biorący udział w głosowaniu, przed oddaniem głosu online, musi zaakceptować niniejszy 

Regulamin oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w postaci adresu e-mail, przez 

Organizatora  – zaznaczając właściwą opcję w Systemie 

8. Głosowanie będzie prowadzone w jednym etapie. Potrwa od 1.06.2022 r. (00.00) do 11.06.2022 r. 

(14.30). 

 

Warunki udziału w Głosowaniu. Kandydaci. 

§ 2 

1. Organizator wybierze, spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń odpowiadających wymaganiom 

konkursu, 12 finalistów, którzy staną się kandydatami w głosowaniu. 
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2. Lista kandydatów – finalistów Rodzinnego Konkursu Zaczarowanej Piosenki wybranych przez 

Organizatora – zostanie zamieszczona w Systemie. 

Zasady przeprowadzania Głosowania. Głosowanie i wybór zwycięzców. 

§ 3 

1. Głosowanie będzie się odbywało za pomocą Systemu dostępnego na stronie 

www.plebiscyt.pl/zaczarowanykonkurs od dnia ogłoszenia listy kandydatów. 

2. W celu skorzystania z głosowania online należy posiadać urządzenie typu: komputer, telefon, 

tablet lub inne – z dostępem do internetu i z zainstalowaną przeglądarką internetową. 

3. Należy pamiętać, że korzystanie z każdej strony internetowej może powodować zagrożenia, np. w 

postaci złośliwego oprogramowania, przy czym Organizator dołoży należytej staranności, aby 

zminimalizować zagrożenie. 

4. Biorący udział w Głosowaniu może oddać tylko jeden głos dziennie na jednego z prezentowanych 

dwunastu, wybranego przez siebie kandydata.  

5. Na potrzeby głosowania online gromadzone będą adresy e-mail osób, które wysłały swój głos i czas 

oddania głosu. Inne dane głosujących nie będą przechowywane. 

6. Głos na danego kandydata zostanie oddany w momencie zaznaczenia okienka obok danego 

kandydata widniejącego w Systemie. W kolejnym okienku biorący udział w głosowaniu wpisuje swój 

adres e-mail oraz wyraża zgody, o których mowa w § 1 ust. 7 niniejszego Regulaminu. 

7. Oddanie głosu musi być potwierdzone przez kliknięcie w link potwierdzający, który zostanie 

przesłany do głosującego na wskazany przez niego adres e-mail. Niepotwierdzenie głosu do godziny 

23.59:59 (1-10.06. 2022 r.) i do 13.59:59 (11.06.2022 r.) w dniu oddania głosu, poprzez kliknięcie 

linku, traktowane jest jednoznacznie jak brak oddania głosu.  

8. Biorący udział w głosowaniu nie może doprowadzać do destabilizacji Systemu oraz dostarczać 

treści o charakterze bezprawnym. 

9. Oddanie głosu w niniejszym głosowaniu jest bezpłatne. 

10. W obliczeniu wyników głosowania biorą udział tylko ważne głosy, które zostaną oddane do 

godziny zakończenia głosowania; głosy, które zostaną oddane po zakończeniu głosowania, nie 

zostaną uwzględnione w wynikach głosowania. 

11. O zwycięstwie w głosowaniu zdecyduje największa liczba głosów oddanych za pośrednictwem 

Systemu. 

12. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów uzyska taką samą liczbę głosów, Organizator 

zastrzega sobie prawo nieprzyznania pierwszego lub dalszych miejsc w Konkursie bądź też przyznania  

 



 

 

 

ich równocześnie kilku finalistom, przy czym w takim wypadku kwota nagrody za zajęcie danego 

miejsca ulegnie podziałowi pomiędzy wszystkich  finalistów, którzy  zajęli równorzędne miejsce.  

Ogłoszenie wyników Głosowania. 

§ 4 

1. Komisja, po zakończeniu głosowania i po zweryfikowaniu oddanych głosów, podlicza je, a wynik 

głosowania ogłosi 11.06.2022 w trakcie transmisji online  

Reklamacje. 

§ 5 

1. W zakresie reklamacji związanych z funkcjonowaniem strony internetowej, za pomocą której 

odbywa się głosowanie online lub z samym głosowaniem, należy skontaktować się z Organizatorem, 

e-mailowo na adres: fundacja@mimowszystko.org  lub pisemnie na adres Organizatora z dopiskiem 

Rodzinny Konkurs Zaczarowanej Piosenki „Głosowanie – reklamacja”. 

2. Każda reklamacja musi zawierać imię i nazwisko autora oraz adres do doręczeń, a także zwięzłe 

uzasadnienie. 

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

postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie lub e-

mailowo niezwłocznie po ich rozpatrzeniu. 

Ochrona danych osobowych. Postanowienia końcowe. 

§ 6 

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, ul. Profesora 

Stefana Myczkowskiego 4, 30-198 Kraków; kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: 

iod@mimowszystko.org, tel.: 12 422 69 03. Głosujący na potrzeby głosowania zobowiązany jest do 

podania adresu e-mail. Dane będą przechowywane przez czas wymagany ustawowo (pół roku po 

zakończeniu głosowania). 

2. W przypadku uzyskania przez Organizatora informacji o działaniach biorącego udział w głosowaniu 

niezgodnych z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), 

Organizator może przetwarzać dane osobowe biorącego udział w głosowaniu w zakresie niezbędnym 

do ustalenia jego odpowiedzialności. 

3. Wszystkie informacje dotyczące spraw danych osobowych, które nie zostały wyszczególnione w 

Regulaminie, można uzyskać pod adresem  https://mimowszystko.org/RODO/  

4. Uczestnik głosowania ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich weryfikacji. 

5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, a dotyczących głosowania, rozstrzyga Organizator. 
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6.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, o czym niezwłocznie 

poinformuje Uczestników poprzez zamieszczenie zmienionego Regulaminu na stronie internetowej 

pod adresem  www.plebiscyt.pl/zaczarownykonkurs    
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