Regulamin głosowania na zwycięzcę Nagrody Publiczności na Festiwalu
Filmów w Czasie Kwarantanny na antenie TVN Fabuła KINO 2021. NOWE HISTORIE.
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§1
Postanowienia ogólne
Organizatorem głosowania online internautów na Nagrodę Publiczności prowadzonego w ramach
„Festiwalu Filmów w Czasie Kwarantanny na antenie TVN Fabuła - KINO 2021. NOWE
HISTORIE” (dalej zwane „Głosowanie”) jest TVN SA z siedzibą w Warszawie przy ul.
Wiertniczej 166, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
nr KRS 0000213007, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy,
Wydział XIII Gospodarczy (dalej „Organizator”).
Głosowanie jest organizowane w terminie 1 maja - 7 maja 2021r. do godziny 12:00.
Celem Głosowania jest wybór jednego filmu, spośród 17 poddanych Głosowaniu. Wyboru filmu
dokonują Internauci przez głosowanie online na stronie www.tvnfabula.pl. Zwycięski film
otrzyma Nagrodę Publiczności „Festiwalu Filmów w Czasie Kwarantanny na antenie TVN Fabuła
- KINO 2021. NOWE HISTORIE”
Informacje dotyczące Głosowania pojawią się na antenie programów telewizyjnych Organizatora
lub/i w mediach społecznościowych Organizatora.
Pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin nie mogą brać udziału w
Głosowaniu. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków
i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
Uczestnikami głosowania mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do
czynności prawnych, mieszkające na terenie Polski, które spełniają wszystkie postanowienia,
warunki i wymagania przewidziane niniejszym Regulaminem (dalej „Głosujący”).
§2
Warunki udziału w Głosowaniu i obliczanie głosów
Udział w głosowaniu polega na oddaniu głosu na wybrany film, przez zaznaczenie go przy tytule
wybranego filmu na liście tytułów na stronie Głosowania. Filmy biorące udział w Głosowaniu
zostaną przypomniane Głosującym na www.tvnfabula.pl przez materiały i/lub zdjęcia. Filmy
biorące udział w Głosowaniu będą prezentowane na antenie TVN Fabuła w dniach 3-7 maja 2021
r., na www.player.pl w terminie 1-9 maja 2021r. oraz na www.tvnfabula.pl w dniach 1-9 maja
2021r. Zwycięski film zostanie wyemitowany na antenie TVN Fabuła 9 maja 2021r.
Głosujący nie ponosi kosztu za oddanie głosu na stronie www.tvnfabula.pl
W Głosowaniu, zgodnie z jego wynikiem ustalonym przez liczbę oddanych głosów, rywalizację
wygra film, który otrzyma największą - i większą od liczby otrzymanej przez pozostałe filmy liczbę głosów w Głosowaniu w czasie określonym w par. 1 ust. 2 niniejszego Regulaminu.
W sytuacji, gdy co najmniej dwa filmy otrzymają taką samą liczbę głosów w Głosowaniu o
zwycięstwie zadecyduje dogrywka w Głosowaniu (dalej „Dogrywka”). Dogrywka zostanie
ogłoszona bezpośrednio po zakończeniu Głosowania, a głosy w jej czasie oddane zostaną
zsumowane z głosami oddanymi w czasie Głosowania. Start i zakończenie Dogrywki zostanie
ogłoszony na stronie gdzie odbywa się Głosowanie. Jeżeli jedna Dogrywka nie przyniesie
jednoznacznego rozstrzygnięcia, zostanie ogłoszona kolejna Dogrywka lub Dogrywki,
odbywające się na takich samych zasadach jak wyżej opisane.

§3
Postępowanie reklamacyjne
1. Reklamacje związane z Plebiscytem mogą być kierowane do Organizatora na adres ul. Wiertniczej
166, 02-952 Warszawa, z dopiskiem „Komisja Sprawdzająca – Nagroda Publiczności”.
2. Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Sprawdzająca składająca się z przedstawicieli
Organizatora.
3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni od daty
otrzymania reklamacji.

4. Składający reklamację zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym
najpóźniej w ciągu 14 (czternaście) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
5. W przypadku zaistnienia problemów technicznych możliwy jest kontakt z przedstawicielami
Organizatora przez pocztę email kierowaną pod adres: bok-online@tvn.pl
§4
Publikacja Regulaminu
Z treścią niniejszego Regulaminu i Regulaminu Głównego można się zapoznać na
www.tvnfabula.pl

