REGULAMIN PLEBISCYTU „WSZECHMOCNE”
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Regulamin określa warunki Plebiscytu: „Wszechmocne” organizowanego w ramach serwisu
https://wszechmocne.wp.pl – dalej zwanego „Plebiscytem”. Celem Plebiscytu jest wybór
Wygranych w następujących kategoriach:
a) Wszechmocna w macierzyństwie;
b) Wszechmocna w dziennikarstwie;
c) Wszechmocna w sztuce;
d) Wszechmocna w popkulturze;
e) Wszechmocna w biznesie;
f) Wszechmocna w nauce;
g) Wszechmocna wśród kobiet
1.2. W Plebiscycie mogą zostać przyznane wyróżnienia.
1.3. Organizatorem Plebiscytu jest Wirtualna Polska Media S.A z siedzibą w Warszawie, przy ul.
Żwirki i Wigury 16, 02-092, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000580004 posiadająca NIP:
527-264-55-93 (dalej: „Organizator”).
1.4. Fundatorem Nagród w Plebiscycie jest Organizator.
1.5. Uczestniczka Plebiscytu wyraża zgodę na publiczne udostępnianie, w tym zamieszczenie w
Internecie na stronach dotyczących Plebiscytu (w tym także w kanałach social media) jego
imienia i nazwiska oraz wizerunku. Zgoda obejmuje wykorzystanie wskazanych danych na
potrzeby organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, ogłoszenia i udostępnienia wyników
Plebiscytu, promocji Plebiscytu, w tym w sieci Internet (w tym także w kanałach social media).
1.6. Adres e-mail Organizatora, pod którym można uzyskać informacje na temat organizacji
Plebiscytu: lifestyle@grupawp.pl
1.7. Udział Uczestnika Plebiscycie jest równoznaczny z jego zgodą na:
a) udział w Plebiscycie – tj. udzielenie zgody na głosowanie na Uczestniczkę Plebiscytu,
b) akceptacją niniejszego regulaminu w całości,
c) przekazanie swoich danych osobowych Organizatorowi na potrzeby realizacji Plebiscytu
i wszelkich wydarzeń związanych z Plebiscytem,
d) wykorzystanie materiałów dostarczonych przez uczestnika Plebiscytu w tym wizerunku
uczestnika Plebiscytu (tj. wykorzystania fotografii dostarczonych przez uczestnika
Plebiscytu na potrzeby realizacji Plebiscytu),
e) publiczne ujawnienie oraz wykorzystanie wizerunku uczestnika, ujawnienie jego f irmy
lub imienia i nazwiska w Internecie na stronach związanych z Plebiscytem (w tym także
w kanałach social media) na potrzeby Plebiscytu, jego promocji
i ogłaszania wyników głosowania.
1.8. Organizator powoła Kapitułę nagrody oraz wybierze członków Kapituły. Organizator ustanowi
zasady przeprowadzenia Plebiscytu przez Kapitułę w poszczególnych kategoriach.
1.9. W wypadku, gdyby wykorzystanie fotografii dostarczonych przez Uczestników stanowiło
naruszenie praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich, praw do znaków towarowych,
naruszało dobra osobiste lub jakiekolwiek inne dobra, uczestnik Plebiscytu zobowiązuje się do
zaspokojenia wszelkich roszczeń skierowanych do Organizatora oraz do pokrycia wszelkich szkód
jakie z tytułu zaspokojenia tych roszczeń poniesie Organizator Plebiscytu.
1.10. Czas trwania Plebiscytu to: 22.08-31.10.2022
2. ZASADY UCZESTNICTWA W PLEBISCYCIE
2.1. Etapy Plebiscytu zostaną wskazane przez Organizatora i przeprowadzone przez Kapitułę.

2.2. Nominacje w Plebiscycie powinny dotyczyć działalności Uczestniczek na rzecz innych ludzi
(społecznej, artystycznej, kulturalnej, biznesowej, naukowej). Do przyznania nagrody rozważa
się jedynie ostatnie 12 miesięcy działalności Uczestniczki.
2.3. Uczestniczkami Plebiscytu są kobiety wyłonione przez obrady redakcji kobieta.wp.pl spośród
kandydatur zgłoszonych przez użytkowników serwisów Organizatora za pośrednictwem
formularza w dniach od 22.08.2022-19.09.2022. Sylwetki nominowanych Uczestniczek
znajdują się na stronie https://wszechmocne.wp.pl.
2.4. W każdej kategorii Plebiscytu nagrodzona zostanie 1 (jedna) Uczestniczka Plebiscytu.
2.5. W kategoriach: Wszechmocna w macierzyństwie, Wszechmocna w dziennikarstwie,
Wszechmocna w sztuce, Wszechmocna w popkulturze Wszechmocna w biznesie;
Wszechmocna w nauce, Laureatka zostanie wyłoniona poprzez głosowanie online. Laureatką
Plebiscytu we wskazanych kategoriach zostanie Uczestniczka na którą została oddana
największa liczba głosów w głosowaniu online.
2.6. Laureatka Plebiscytu w kategorii: „Wszechmocna wśród kobiet” zostanie wybrana przez
siedmioosobowe jury.
2.7. Nominacje w Plebiscycie jak również wizerunki Laureatek mogą zostać opublikowane w
Internecie na stronach związanych z Plebiscytem (w tym w kanałach social media) na co
Uczestniczka wyraża zgodę.
2.8. Nad prawidłowością przebiegu Plebiscytu i pracy komisji konkursowej czuwają władze
statutowe Organizatora.
3. OGRANICZENIE UCZESTNICTWA W PLEBISCYCIE
3.1. Uczestnikiem Plebiscytu nie może być osoba, która jest pracownikiem lub osobą
współpracującą na innej podstawie niż stosunek pracy, z Organizatorem ani członkiem ich
rodzin; przez rodzinę rozumie się małżonka, wstępnych, zstępnych, małżonka, powinowatych
oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
3.2. Uczestnikiem Plebiscytu jest osoba, która spełniła wszystkie warunki określone w niniejszym
regulaminie.
4. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
4.1. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące przebiegu lub rozstrzygnięcia Plebiscytu należy składać
Organizatorowi pisemnie (na adres Wirtualna Polska Media S.A. ul. Żwirki i Wigury 16, 02 092 Warszawa), w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty jego zakońc zenia.
Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i wszelkie dane umożliwiające identyfikację
danej osoby jako uczestnika Plebiscytu, jak również dokładny wskazanie powodu reklamacji i
jego uzasadnienie.
4.2. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty decyduje data stempla
pocztowego.
4.3. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane, a zainteresowani uczestnicy
zostaną powiadomieni o wyniku rozpatrzenia reklamacji na piśmie przez Organizatora
niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
6.1. Pełna
treść
regulaminu
udostępniona
będzie
na
stronie
https://wszechmocne.wp.pl/regulamin w czasie Plebiscytu oraz terminie 14 dni
roboczych od jego zakończenia. Na tej stronie wskazane zostaną również zasady
przeprowadzenia Plebiscytu przez Kapitułę.
6.2. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego regulaminu. Materiały
reklamowe i promocyjne dotyczące Plebiscytu mają wyłącznie charakter informacyjny.

