
Regulamin plebiscytu 20 na XX 
(dalej: „Regulamin”)  

  

  

§1. Postanowienia ogólne. 
1. Organizatorem Plebiscytu 20 na XX, zwanego dalej „Plebiscytem”, oraz fundatorem nagród 

w Konkursie „20 lat Dni Dziedzictwa”, który będzie kolejnym etapem Plebiscytu, jest Małopolski 
Instytut Kultury w Krakowie z siedzibą w Krakowie (30-233), przy ul. 28 lipca 1943 r. nr 17c, 
NIP: 6750004488, REGON: 000278267, zwany dalej „Organizatorem”. 

2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki przeprowadzenia Plebiscytu. 
3. Plebiscyt będzie prowadzony na stronie www.dnidziedzictwa.pl/top20/, zwanej dalej „Stroną”. 
4. Plebiscyt polega na oddaniu głosu przez uczestników Plebiscytu poprzez Stronę i wybraniu 20 

najciekawszych i najbardziej atrakcyjnych zabytków, które otrzymają największą liczbę głosów, zwanych 
dalej „Kandydatami”.  

5. Plebiscyt organizowany będzie od godz. 10.00 dnia 23.04.2018 r. do godz. 23.59 dnia 7.05.2018 r. 
 

§2. Uczestnictwo w Plebiscycie. 
1. Uczestnictwo w Plebiscycie jest nieodpłatne. 
2. W Plebiscycie mogą brać udział osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności 

prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki 
określone w Regulaminie, zwane dalej „Uczestnikami Plebiscytu”. 

3. Uczestnikami Plebiscytu nie mogą być pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, dzieci. 
4. Przystąpienie do Plebiscytu jest równoznaczne z potwierdzeniem, że Uczestnik zapoznał się z treścią 

Regulaminu, akceptuje w całości jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania, a także 
spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Plebiscycie. 

5. Uczestnictwa w Plebiscycie ani praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania 
wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby. 

§3. Przebieg i warunki udziału w Plebiscycie. 
1. Plebiscyt jest prowadzony dwuetapowo. 

1) I etap – głosowanie 

a) W głosowaniu mogą wziąć udział osoby uprawnione do udziału w Plebiscycie – Uczestnicy 
Plebiscytu.  

b) Udział w głosowaniu jest nieodpłatny. 
c) Uczestnik Plebiscytu może wziąć w nim udział tylko jeden raz i oddać głos na maksymalnie 

5 (pięciu) Kandydatów spośród 50 obiektów1 prezentowanych od I do XIX edycji Małopolskich 
Dni Dziedzictwa Kulturowego udostępnionych na Stronie. 

d) Po oddaniu głosów i zaakceptowaniu wyboru nie ma możliwości uzupełniania lub ponownego 
oddania głosów. 

e) Wybór Kandydata odbywa się poprzez zaznaczenie pola wyboru „oddaj głos”. Po dokonaniu wyboru 
Uczestnik Plebiscytu na podany przez siebie adres mailowy otrzyma wiadomość e-mail 
z podsumowaniem swojego wyboru lub wyborów i linkiem potwierdzającym oddane głosy.  

f) Na jednego Kandydata można oddać tylko jeden głos. Głosy mają jednakową wagę (nie ma 
znaczenia kolejność przyznania głosów).  

 
 
 
 

                                                           
1 Spośród 250 obiektów, które prezentowane były od I do XIX edycji Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego (dalej: 
„MDDK”) zespół programu Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego wybrał 50 obiektów, zwanych dalej „Kandydatami”, 
które wezmą udział w Plebiscycie. Wybór 50 Kandydatów był subiektywny i oparty na kryteriach atrakcyjności, stanu 
zachowania, dostępności i frekwencji podczas Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego. 50 Kandydatów reprezentuje 
każdą z 19 edycji MDDK. 

 



2) II etap – Konkurs dla Uczestników Plebiscytu 

a) Uczestnicy Plebiscytu, którzy oddali swój głos, mogą wziąć udział w Konkursie „20 lat Dni 
Dziedzictwa”, zwanym dalej „Konkursem”. Udział w Konkursie jest dobrowolny (można wziąć 
udział w Plebiscycie bez udziału w Konkursie). 

b) Konkurs będzie odbywał się w okresie trwania Plebiscytu. 
c) Zadanie konkursowe polega na ułożeniu krótkich życzeń w wierszowanej formie z okazji 20 lat 

Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego (maks. 10 wersów). Uczestnik Plebiscytu wyraża 
zgodę na wykorzystanie przez Organizatora swojego imienia, nazwiska lub pseudonimu oraz 
tekstu z życzeniami do celów informacyjnych, promocyjnych, archiwalnych związanych z 
Plebiscytem lub Konkursem, w szczególności na stronach internetowych oraz profilach 
Organizatora w mediach społecznościowych. Uczestnik Plebiscytu oświadcza i ponosi z tego 
tytułu odpowiedzialność, że jest autorem tekstu z życzeniami, a jego wykorzystanie przez 
Organizatora nie naruszy przepisów prawa ani jakichkolwiek prawem chronionych interesów 
i dóbr osób trzecich. 

d) Zadanie konkursowe zostanie odrzucone, jeżeli nie spełnia wymogów Regulaminu lub 
zostanie nadesłane po terminie.  

e) Wśród uczestników Konkursu, którzy ułożą najciekawsze życzenia, zostanie wybranych 10 
laureatów, którzy otrzymają nagrody rzeczowe. 

f) Laureaci Konkursu zostaną wybrani do dnia 14.05.2018 r. 
g) Laureaci zostaną poinformowani o zwycięstwie i sposobie odbioru nagród rzeczowych drogą 

mailową. 
h) Nagrody rzeczowe dla laureatów Konkursu opisane w Regulaminie nie podlegają wymianie na 

ekwiwalent pieniężny lub na inne świadczenia bądź nagrody. Laureat Konkursu może nie 
przyjąć przewidzianych Regulaminem nagród.  
 

§4. Ogłoszenie wyników Plebiscytu. 

1. Lista zwycięzców Plebiscytu zostanie opublikowana w dniu 14.05.2018 r. o godz. 12.00 na stronie 
www.dnidziedzictwa.pl. 

2. Uroczyste wręczenie okolicznościowych statuetek oraz dyplomów dla 
– zwycięzców Plebiscytu, którzy otrzymali największą liczbę głosów, odbędzie się podczas gali 
20. urodzin Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego, w dniu 12.05.2018 r. o godz. 17.00 w Strzelnicy 
na Woli Justowskiej.  
 

  

§5. Nagrody dla Uczestników Konkursu.  

1. Nagrodami rzeczowymi dla Uczestników Konkursu są gadżety i wydawnictwa ufundowane przez 
Organizatora.  

2. Laureaci nie nabywają prawa do nagrody, jeżeli nie spełniają któregokolwiek z warunków określonych 
w Regulaminie. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez Laureata 
Konkursu danych kontaktowych, adresu zamieszkania i innych danych służących do identyfikacji oraz za 
wszelkie niezgłoszone Organizatorowi zmiany tych danych. 

4. Dla osób zamieszkałych w Krakowie odbiór nagród możliwy jest w siedzibie Organizatora w dni robocze, 
tj. pon.-pt., w godz. 9.00-17.00. Dla osób spoza Krakowa istnieje możliwość wysłania nagrody pod 
wskazany adres.  

§6. Postępowanie reklamacyjne. 

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Plebiscytem lub Konkursem należy składać na piśmie 
wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora: Małopolski Instytut Kultury w Krakowie, ul. 28 Lipca 1943 17c, 
30-233 Kraków.  



2. Reklamacje dotyczące przebiegu Plebiscytu lub Konkursu można składać do 14 dni od daty zamknięcia 
Plebiscytu lub Konkursu. Reklamacje dotyczące jakości nagród należy składać w terminie do 30 dni od 
daty odbioru nagrody na adres wskazany w punkcie powyżej. 

3. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie do 30 dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź 
w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację. 

§7. Ochrona danych osobowych. 

1. Każda osoba, która przystąpi do plebiscytu, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.  
2. Każda osoba, która weźmie udział w konkursie, wyraża dodatkowo zgodę na publikację imienia 

i nazwiska Laureata Konkursu. 
3. Osoby biorące udział w plebiscycie i konkursie podają nam swoje dane osobowe. Dlatego informujemy, 

że: 

a) Małopolski Instytut Kultury w Krakowie, czyli MIK, ma siedzibę w Krakowie, przy ul. 28 lipca 
1943 17c, 30-233. Zarządzamy Państwa danymi osobowymi. 

b) Informacji na ten temat udziela Tomasz Włodarski. Pełni on rolę inspektora danych 
osobowych, w skrócie IOD. Można do niego zadzwonić pod numer: +48 533 310 438 lub 
napisać wiadomość e-mail na adres: iod@mik.krakow.pl. 

c) Dane osobowe zbieramy po to, by przeprowadzić plebiscyt i konkurs. Będziemy promować 
te działania (szczegóły na ten temat można znaleźć w  §3, ust. 1, pkt 2, lit. c) tego 
regulaminu). 

d) Po ich zakończeniu zachowamy adresy e-mail osób biorących w nich udział. Chcemy 
Państwa informować o wydarzeniach kulturalnych i działalności kulturalnej prowadzonej 
przez MIK.  

e) Dane osobowe wykorzystujemy na podstawie art. 6., ust. 1., lit. c) ogólnego 
rozporządzenia dotyczącego ochrony danych osobowych. Nasza aktywność realizuje 
obowiązek prowadzenia działalności kulturalnej. 

f) Każda osoba, która podała MIK swoje dane, może je sprawdzać, poprawiać, zmieniać 
i usuwać. W tym celu należy skontaktować się z IOD. 

g) W przypadku wątpliwości każda osoba może wnieść skargę do głównego inspektora 
ochrony danych osobowych. 

 

§8. Postanowienia końcowe. 

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz 
Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

2. Organizator oświadcza, że Plebiscyt ani Konkurs nie są grami losowymi, loteriami fantowymi, 

zakładami wzajemnymi, loteriami promocyjnymi, grami, których wynik zależy od przypadku, ani żadną 

inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2018 

r., poz. 165). 

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiana Regulaminu wejdzie 

w życie z chwilą jego publikacji na stronie www.dnidziedzictwa.pl. 

 

http://www.dnidziedzictwa.pl/

