REGULAMIN GŁOSOWANIA PUBLICZNOŚCI
W 7. EDYCJI KONKURSU ARTYSTYCZNEGO KLASA ZE SNÓW
zwanego dalej „Konkursem”
1. Organizatorem głosowania jest inicjator, pomysłodawca i fundator nagród w Konkursie
- firma ViDiS S.A. z siedzibą przy ul. Logistycznej 4, Bielany Wrocławskie, 55-040
Kobierzyce, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy, pod Nr KRS
0000360399 (zwana dalej „Organizatorem”).
2. Głosowanie trwa od momentu publikacji filmów 1 maja 2017 r. w ramach profilu
konkursu https://www.facebook.com/klasazesnow do 14 maja 2017 r.
3. W głosowaniu może wziąć udział każdy użytkownik serwisu społecznościowego
Facebook, który posiada własny profil zgodnie z regulaminem serwisu.
4. Głosowanie dotyczy 30 filmów opublikowanych na profilu konkursu Klasa ze Snów w
serwisie społecznościowym Facebook.
5. Głosowanie odbywa się poprzez oddanie głosu w formie kliknięcia przycisku
„Lubię to” i pozostawienia komentarza pod wybranym filmem o treści „Lubię to”.
6. Jeden użytkownik może pod jednym filmem pozostawić jeden komentarz i
jednokrotnie kliknąć przycisk „Lubię to”.
7. Liczba kliknięć „Lubię to” powinna być równa liczbie komentarzy pod filmem o treści
„Lubię to”. W przypadku rozbieżności wiążąca jest liczba komentarzy o wskazanej treści
pozostawiona pod wybranym filmem do 14 maja, do godz. 23:59. Komentarze o innej
treści lub pozostawione po zakończanie głosowania nie będą brane pod uwagę przy
zliczaniu głosów.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zablokowania wygranej w przypadku
nieuczciwego posługiwania się botami oraz innymi skryptami automatyzującymi udział
w głosowaniu.
9. Sześć filmów, które otrzyma najwięcej regulaminowo oddanych głosów zdobędzie
nagrody dla reprezentowanych szkół (trzy nagrody główne i trzy nagrody dodatkowe).
10. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Konkursu
www.klasazesnow.pl 23 maja 2017 r.
11. Informacje na temat nagród dostępne są na stronie Organizatora.
12. Sporne kwestie rozstrzyga Komisja Konkursowa.
13. Pełny regulamin Konkursu dostępny jest na stronie Organizatora.
14. W sprawach nieuregulowanych regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
15. Wszelkie spory związane z realizacją Konkursu, których strony nie zdołają rozstrzygnąć
polubownie, podlegać będą rozpoznaniu przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd
powszechny.

