REGULAMIN GŁOSOWANIA INTERNETOWEGO W KONKURSIE „Wrzuć Rze:Tony na Tony”
I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu pod nazwą: „Wrzuć Rze:Tony na Tony” (dalej: „Konkurs”) jest
Estrada Rzeszowska z siedzibą w Rzeszowie ul. Jagiellońska 24, 35-025 Rzeszów, wpisana do
Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta Miasta Rzeszowa pod numerem
RIK: 04, posiadającą numer NIP: 813-02-69-058, REGON: 000279806, zwana dalej
„Organizatorem”.
2. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulamin”) określa zasady, zakres i warunki
głosowania w Konkursie.
3. Głosowanie konkursowe zostanie przeprowadzone w serwisie społecznościowym
Facebook na osi czasu na profilu Festiwalu Tony od dnia 27.05.2021 od momentu publikacji
zdjęć zespołów muzycznych do dnia 04.06.2021 r. do godz. 12.00.
II. Uczestnictwo w Konkursie
1. Aby móc zagłosować w Konkursie, należy:
a. posiadać aktywny profil na Facebooku, zgodnie z definicją tego pojęcia zawartą w serwisie
Facebook, założony i prowadzony zgodnie z Regulaminem opublikowanym przez
Facebook oraz wszystkimi innymi zasadami, politykami lub wytycznymi Facebooka, a
następnie wejść na profil Festiwal Tony na Facebooku znajdującą się pod adresem
facebook.com/FestiwalTony.
b. zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu dostępną na Facebooku na profilu Festiwalu
Tony,
c. oddać co najmniej jeden głos, poprzez użycie przycisku „Lubię to” lub „Super”, na
wybrany zespół. Jedna osoba może oddać maksymalnie 6 głosów (po 1 na każdy zespół
muzyczny) przy użyciu wyłącznie jednego konta osobistego w serwisie Facebook.com
2. Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich osób fizycznych zamieszkałych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej „Użytkownikami”.
3. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
4. Przystępując do Konkursu Użytkownik akceptuje Regulamin w całości i zobowiązuje się
przestrzegać określone w nim zasady.
5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i prawa i obowiązki z nim związane, w tym także prawa do
żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora.
III. Zasady i przebieg Konkursu

1. Celem głosowania internetowego jest wyłonienie spośród zespołów muzycznych
zgłoszonych do głosowania w Konkursie, jednego zespołu, który uzyska największą
liczbę głosów i otrzyma nagrodę- możliwość uczestnictwa w Festiwalu Tony 2021.
2. W serwisie Facebook na osi czasu Festiwal Tony w galerii pod adresem
facebook.com/FestiwalTony zostaną opublikowane zdjęcia 6 zespołów muzycznych,
ubiegające się o występ na Festiwalu Tony 2021, na które można oddać głos.
3. Użytkownicy Facebooka w terminie określonym niniejszym Regulaminem mogą oddawać
głosy poprzez kliknięcie przycisku "Lubię to" lub "Super" przy zdjęciach zespołów
muzycznych.
4. Spośród Użytkowników, którzy uzasadnią w komentarzach pod zdjęciami zespołów swój
wybór, Organizator wybierze 3 (trzy), jego zdaniem, najbardziej kreatywne odpowiedzi i
nagrodzi komentujących Użytkowników zestawem gadżetów.
5. W terminie 04.06.2021 godz.15.00 w serwisie Facebook na osi czasu Festiwal Tony zostaną
ogłoszone wyniki Konkursu. O przyznaniu nagrody dla zespołu zadecyduje ilość oddanych
głosów (liczba kliknięć "Lubię to", "Super") pod zdjęciami zespołów muzycznych. O
przyznaniu nagrody dla Użytkowników decyduje Komisja Konkursowa.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do odjęcia głosów zebranych pod zdjęciami
Użytkowników, wobec których zachodzi podejrzenie, że zostały oddane sprzecznie z prawem,
zasadami, politykami lub wytycznymi Facebook oraz niniejszego Regulaminu, szczególnie
dotyczy to głosów oddanych przy użyciu kont fikcyjnych w serwisie.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach dotyczących praw
Użytkowników do korzystania z profilu w serwisie Facebook.
IV. Komisja Konkursowa
1. W celu zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu Organizator powoła
Komisję Konkursową.
2. Do zadań Komisji Konkursowej należeć będzie m.in. wyłonienie 3 (trzech) najbardziej
kreatywnych odpowiedzi Użytkowników oraz podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach,
w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym interpretacji postanowień
niniejszego Regulaminu.
3. Wszelkie uwagi i reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane Komisji
Konkursowej przez każdego Użytkownika.
V. Nagrody dla Użytkowników
1. Nagrodą dla Użytkowników, których komentarze zostały wybrane jako najbardziej
kreatywne, są zestawy gadżetów.

2. Warunkiem odbioru nagrody jest przedstawienie dokumentu tożsamości w celu
rozpoznania osoby.
3. Nagroda zostanie przekazana Użytkownikom w terminie ustalonym z Organizatorem w
siedzibie Organizatora.
4. W przypadku niepodjęcia przez Użytkowników nagrody w terminie, prawo do nagrody
wygasa, bez prawa zwycięzcy do wynagrodzenia, odszkodowania lub innego rodzaju
zadośćuczynienia z tego tytułu.
5. Nagrody przyznane Użytkownikom nie podlegają wymianie na gotówkę.
VI. Postanowienia końcowe
1. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Konkursu
mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia Regulaminu.
2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej http://festiwaltony.pl/.

