Regulamin Plebiscytu blogerów – Ksi¹¿ka dla niedoros³ych „Lokomotywa”
1. Organizatorem Plebiscytu blogerów – Ksi¹¿ka dla niedoros³ych „Lokomotywa” (dalej: „Plebiscytu”) jest
Zofia Gwardyœ, zamieszka³a w Warszawie, prowadz¹ca blog ksi¹¿kowy „Ma³a Czcionka”
(http://www.malaczcionka.pl).
2. Plebiscyt odbywa siê w dniach 18-31 stycznia 2022 r.
3. Udzia³ w Plebiscycie mog¹ wzi¹æ osoby fizyczne, które ukoñczy³y 13 lat.
4. G³osowanie odbywa siê w szeœciu kategoriach: Tekst, Fakt, Obraz, Komiks, Przek³ad, Od A do Z i dotyczy
ksi¹¿ek dla dzieci i m³odzie¿y, opublikowanych w okresie od 1 grudnia 2020 roku do 30 listopada 2021
roku, wytypowanych przez autorów blogów ksi¹¿kowych, zaproszonych przez Organizatora Plebiscytu
(dalej: Partnerzy Plebiscytu).
5. Tytu³y nominowanych ksi¹¿ek wraz z uzasadnieniami nominacji, sporz¹dzonymi przez autorów nominacji,
opublikowane s¹ na stronie internetowej Plebiscytu (http://www.plebiscytlokomotywa.pl) i na oficjalnym
profilu Plebiscytu w serwisie Facebook (http://www.facebook.com/lokomotywa2021/). Mog¹ te¿ zostaæ
opublikowane na stronach internetowych, prowadzonych przez Partnerów Plebiscytu oraz na ich
profilach w serwisie Facebook.
6. G³osowanie odbywa siê wy³¹cznie za poœrednictwem formularza elektronicznego, opublikowanego na
stronie internetowej Plebiscytu do dnia 31 stycznia 2022 r. do godziny 23:59:59.
7. Mo¿liwe jest oddanie tylko jednego g³osu w Plebiscycie.
8. Oddany g³os nie podlega korekcie ani wycofaniu.
9. Plebiscyt ma charakter anonimowy. Organizator Plebiscytu nie gromadzi, ani nie ma dostêpu do ¿adnych
informacji o personaliach uczestników Plebiscytu.
10. Wyniki Plebiscytu opublikowane zostan¹ na stronie internetowej Plebiscytu i na oficjalnym profilu
Plebiscytu w serwisie Facebook w terminie do dnia 4 lutego 2022 r. Mog¹ te¿ zostaæ opublikowane na
stronach internetowych, prowadzonych przez Organizatora Plebiscytu oraz przez Partnerów Plebiscytu
oraz na ich profilach w serwisie Facebook.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do nieog³aszania wyników Plebiscytu.
12. Twórcy i wydawcy ksi¹¿ek, które otrzyma³y najwiêksz¹ liczbê g³osów w poszczególnych kategoriach,
zostan¹ powiadomieni przez Organizatora za poœrednictwem poczty elektronicznej wydawcy do dnia
4 lutego 2022 r., a w terminie 14 dni od og³oszenia wyników Plebiscytu oficjalne powiadomienie
o wygranej w Plebiscycie zostanie im przes³ane drog¹ pocztow¹ na wskazany w materia³ach
informacyjnych wydawcy adres korespondencyjny. Wydawcy w terminie do dnia 4 lutego 2022 r. mog¹
wskazaæ inny adres pocztowy w³aœciwy do korespondencji zwi¹zanej z Plebiscytem.
13. Wydawcy ksi¹¿ek, które otrzyma³y najwiêksz¹ liczbê g³osów w poszczególnych kategoriach, maj¹ prawo
wykorzystywania w materia³ach promocyjnych informacji o wygranej danej ksi¹¿ki w Plebiscycie, ze
wskazaniem jego pe³nej nazwy, tj. „Plebiscyt blogerów – Ksi¹¿ka dla niedoros³ych >>Lokomotywa 2021<<”,
a tak¿e oznaczania ksi¹¿ek emblematem Plebiscytu oraz ikon¹ zwyciêskiej kategorii.
14. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem okreœlaj¹cym zasady Plebiscytu.
15. Poprzez przyst¹pienie do Plebiscytu uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
16. Regulamin wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2022 r.

