
 
 

Regulamin głosowania sms-owego 
Najlepsza Rzeźba POZnań Ice Festival 2021 – WYBÓR PUBLICZNOŚCI 

 
§ 1 

Postanowienia ogólne 
1. Organizatorem głosowania jest Miasto Poznań z siedzibą w Poznaniu 61-841, Pl. Kolegiacki 17, NIP: 2090001440 

(zwane dalej Organizatorem). 
2. Biorąc udział w głosowaniu, Uczestnik wyraża zgodę na warunki głosowania zawarte w Regulaminie. 
3. Głosowanie służy dokonaniu przez publiczność wyboru Najlepszej Rzeźby POZnań Ice Festival 2021 – WYBÓR 

PUBLICZNOŚCI. 
4. Uczestnictwo w głosowaniu ma charakter dobrowolny.  
5. Głosowanie nie jest loterią ani żadną inną formą gry określoną w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2094 z późn. zm.), ponieważ otrzymanie nagrody w głosowaniu nie jest 
zależne od przypadku, a jedynie od umiejętności Uczestnika. 

 
§ 2  

Uczestnicy głosowania 
1. W głosowaniu może wziąć udział każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz 

spełniająca wszystkie warunki uczestnictwa określone w Regulaminie.  
2. Z głosowania wyłączeni są: pracownicy Organizatora oraz członkowie najbliższej rodziny tych osób.  
3. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w ust. 2, 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 12.12.2021 r. w godzinach 
od 13:00 do 17:30. 

2. Uczestnik głosowania oddaje swój głos poprzez wysłanie wiadomości sms na numer 4479 (opłata zgodna z taryfą 
operatora – opłatę ponosi Uczestnik) o treści „ICE” z numerem odpowiednim dla poszczególnych rzeźb oraz 
jednozdaniowym uzasadnieniem wyboru określonej rzeźby: 
 

TREŚĆ SMS TEAM  

ICE1 POLAND& NETHERLANDS Marek&Monika 

ICE2 PHILIPPINES&USA Victor&Angelito 

ICE3 SPAIN Bruno&Max 

ICE4 POLAND Maja&Cezary 

ICE5 NETHERLANDS Niels&Thomas 

ICE6 CANADA&MEXICO Larry&Julio 

ICE7 UKRAINE Bogdan&Oleksiy 

ICE8 CANADA Jocelyn 

ICE9 POLAND Piotr&Lucyna 

ICE10 POLAND Ireneusz&Krzysztof 

ICE11 CZECH REPUBLIC &GERMANY Agata&Bernd 

ICE12 POLAND Michał&Damian 

 



3. Z jednego numeru telefonu można oddać jeden ważny głos. 
4. Trzy osoby, które oddały głosy w konkursie otrzymają od Organizatora nagrody. Wybór nagrodzonych osób nastąpi 

zgodnie z zasadami wskazanymi w ust. 5.  
5. Nagrody otrzymają trzy osoby, które wyślą wiadomość sms w godzinach wskazanych w ust. 1, a wysłane przez nich 

uzasadnienie wyboru określonej rzeźby zostanie najlepiej ocenione przez Komisję, w skład której wchodzić będzie 
przedstawiciel Organizatora oraz przedstawiciel partnera POZnań Ice Festival - firmy IceTeam. 

6. Komisja dokonując wyboru najlepszego uzasadnienia bierze pod uwagę poprawność językową uzasadnienia, 
spełnienie wymogu określonego w Regulaminie (tj. jednozdaniowość uzasadnienia) oraz jego kreatywność 
i oryginalność.   

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci GSM, za pośrednictwem których Uczestnicy 
przesyłają wiadomości sms. 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zagubione przez system sms, treści przesyłane 
wiadomościami sms, indywidualne ustawienia telefonów komórkowych oraz sposób ich konfiguracji, a także 
ustawienia występujące u operatorów sieci komórkowych. 
 

§ 4 
Nagrody 

1. Nagrodami dla Uczestników głosowania, o których mowa w § 3 ust. 4 i 5, będą nagrody rzeczowe, tj. zestawy 
gadżetów od Organizatora oraz partnerów POZnań Ice Festival.  

2. Nagrody zostaną wręczone zwycięzcom w dniu głosowania, tj. 12.12.2021 r., na scenie znajdującej się w Parku Jana 
Kasprowicza w Poznaniu (koło Areny), podczas oficjalnego zakończenia POZnań Ice Festival o godz. 18:00. 

3. Zwycięzcy nie przysługuje możliwość przeniesienia prawa do nagrody na osobę trzecią. 
4. O wygranej zwycięzcy powiadomieni zostaną wiadomością sms. 
5. Organizator głosowania nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą. 
6. Nagrody nieodebrane w dniu 12.12.2021 r. podczas oficjalnego zakończenia POZnań Ice Festival bądź w trzech 

kolejnych dniach roboczych w siedzibie Organizatora, pozostają własnością Organizatora.  
 

§ 5 
Reklamacje 

1. Reklamacje odnośnie przebiegu głosowania należy kierować na piśmie na adres: Gabinet Prezydenta - Urząd Miasta 
Poznania, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, z dopiskiem „Najlepsza Rzeźba POZnań Ice Festival 2021 – 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 przez Organizatora (data stempla pocztowego). 
 

§ 6 
Postanowienia końcowe 

1. Regulamin głosowania dostępny jest na stronie internetowej www.icefestival.pl. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie do czasu rozpoczęcia głosowania.   

Ewentualne zmiany Regulaminu opublikowane zostaną niezwłocznie, w sposób wskazany w ust. 1.  
3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny.  
4. Regulamin wchodzi w życie w dniu podania go do publicznej wiadomości.  
 


