
 

Regulamin głosowania sms-owego 

Najlepsza Rzeźba POZnań Ice Festival 2019 – WYBÓR PUBLICZNOŚCI 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem głosowania jest Miasto Poznań z siedzibą w Poznaniu 61-841, Pl. Kolegiacki 17, NIP 778-10-29-225. 

2. Biorąc udział w głosowaniu, Uczestnik wyraża zgodę na warunki głosowania zawarte w regulaminie. 

3. Głosowanie służy wyborowi przez publiczność Najlepszej Rzeźby POZnań Ice Festival 2019 – WYBÓR 
PUBLICZNOŚCI. 

§2  
Uczestnicy Głosowania 

1. W głosowaniu może wziąć udział każda osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz spełniająca 
wszystkie warunki uczestnictwa określone w Regulaminie.  

2. Uczestnikiem głosowania może być osoba lub grupa osób. 

3. Z głosowania wyłączeni są: pracownicy Organizatora oraz członkowie najbliższej rodziny tych osób.  

4. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w ust. 3, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, 
małżonków, rodziców małżonków, i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 

§3 

Zasady głosowania 

1. Uczestnik głosuje na określoną rzeźbę, wykonaną w ramach POZnań Ice Festival, w dniu 08.12.2019 w godzinach od 
13:00 do 17:30. 

2. Uczestnik głosowania oddaje swój głos poprzez wysłanie sms na numer 4787 (opłata zgodna z taryfą operatora) o 
treści „ICE z numerem odpowiednim dla poszczególnych rzeźb: 

TREŚĆ SMS TEAM      

ICE1 SERBIA Nenad Klajic & Strajin Čančarevic 

ICE2 CZECH REPUBLIC Marian Maršálek & Václav Lemon 

ICE3 POLAND Sławomir Franek & Sylwester Chłodziński 

ICE4 SPAIN Bruno Fleurit & Max Rutgers 

ICE5 POLAND Damian Wiśniewski & Michał Mizuła 

ICE6 POLAND Marek Szewczyk & Piotr Boroń 

ICE7 MALAYSIA & CANADA Kee Gawah & Larry MacFarlane 

ICE8 FILIPINS & CANADA Antonio Baisas & Ross Baisas 

ICE9 UKRAINE Bogdan Kutsevych & Oleksiy Poda 

ICE10 IRAQ & CANADA Mowafak Nema & Jocelyn Galipeau 

ICE11 USA Angelito Baban & Jess Parrish 

ICE12 MEXICO Brian Soto & Julio Martinez 



 

3. Z jednego numeru telefonu można oddać jeden ważny głos. 

4. Trzy numery, z których oddano głosy na zwycięską rzeźbę (tj. rzeźbę, która otrzyma największą liczbę głosów) 
otrzymają od Organizatora nagrody.  

5. Organizator wybierze numery, z który oddano głos na zwycięską rzeźbę w następujący sposób: 1 numer - głos 
oddany najbliżej godz. 14:00, 2 numer - głos oddany najbliżej godz. 15:00, 3 numer - głos oddany najbliżej godz. 
16:00). 

§4 

Nagrody 

1. Przewiduje się przyznanie nagród dla trzech uczestników głosowania, którzy wyślą sms w czasie najbliższym do 
wyznaczonego przez Organizatora. 

2. W przypadku gdy uczestnikiem głosowania jest grupa osób, przysługuje jedna nagroda dla całej grupy. 

3. Nagrody zostaną przekazane tego samego dnia, na scenie ustawionej na płycie Starego Rynku w Poznaniu, podczas 
oficjalnego zakończenia POZnań Ice Festival o godz. 18:00 

4. Organizator głosowania nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą. 

§ 5 

Przetwarzanie danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych głosujących jest Organizator. 

2. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celach niezbędnych do przeprowadzenia 
głosowania i wybrania laureatów. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych 
ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000). 

3. Głosujący wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych (nr telefonu) w celach powiadomienia o 
otrzymaniu nagrody. 

§ 6 

Reklamacje 

1. Reklamacje odnośnie przebiegu głosowania należy kierować na piśmie na adres: Gabinet Prezydenta Urząd Miasta 
Poznania, pl. Kolegiacki 17, z dopiskiem „Najlepsza Rzeźba POZnań Ice Festival 2019 – WYBÓR PUBLICZNOŚCI”, 
w ciągu 5 dni od ogłoszenia wyników (decyduje data stempla pocztowego). Reklamacja powinna obejmować dane 
osobowe Uczestnika oraz podstawy reklamacji. 

2. Reklamacje, które nie spełniają wymogów wskazanych w ust.1. nie będą rozpatrywane. 

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 10 dni od daty ich otrzymania. O zachowaniu terminu 
rozpatrzenia reklamacji decyduje termin nadania odpowiedzi Organizatora (data stempla pocztowego). 
 

 


