
I.  ZASADY OGÓLNE

1. Przeprowadzającym  Plebiscyt  jest  "Wirtualna  Polska  Media”  Spółka  Akcyjna  z  siedzibą  w
Warszawie  przy  ul.  Jutrzenki  137A  (02-231  Warszawa),  wpisana  do  Krajowego  Rejestru
Sądowego  -  Rejestru  Przedsiębiorców  prowadzonego  przez  Sąd  Rejonowy  dla  Miasta
Stołecznego Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000580004, o kapitale zakładowym w wysokości 320.005.950,00,- złotych
(wpłaconym w całości), Numerze Identyfikacji Podatkowej 5272645593, REGON: 142742958,
zwana dalej "Przeprowadzającym plebiscyt".

2. Plebiscyt  organizowany  jest  pod  nazwą  "Miss  Polski  Wirtualnej  Polski”  i  zwany  jest  dalej
"Plebiscytem".

3. Plebiscyt organizowany jest w terminie od dnia 6 listopada do 9 grudnia 2018 roku
4. Plebiscyt  organizowany  jest  w  serwisie  WP  Kobieta  pod  adresem

https://www.miss.kobieta.wp.pl, zwanej dalej „Stroną Konkursową” 
5. Przeprowadzający Plebiscyt jest odpowiedzialny za techniczne przeprowadzenie Plebiscytu.

II. ZASADY PLEBISCYTU

1. W  okresie  trwania  Plebiscytu  Użytkownicy  sieci  Internet  będą  oddawać  swe  głosy  na
najatrakcyjniejszą ich zdaniem kandydatkę do "Miss Polski Wirtualnej Polski” , której zdjęcia
zamieszczone  są  na  stronie  http://misspolski.kobieta.wp.pl.,  za  pomocą  funkcjonalności
udostępnionych na Stronie Konkursowej. 

2. Głosowanie polega na kliknięciu przy wybranej kandydatce znajdujących się na stronie  http://
miss.kobieta.wp.pl. przycisku „Głosuj”.

3. Każdemu użytkownikowi Internetu przysługuje jeden głos.
4. Przeprowadzający  nie  odpowiada  za  sytuację,  w  której  użytkownicy  Internetu,  w  celu

wielokrotnego głosowania stosują rozwiązania techniczne uniemożliwiające weryfikacje przez
Przeprowadzającego plebiscyt ilości oddanych głosów w tym: czyszczenie plików „cookies”.

III. ZASADY ROZSTRZYGNIĘCIA PLEBISCYTU I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Kandydatka, która na podstawie powyższych zasad osiągnie najwyższy wynik w głosowaniu
użytkowników Internetu otrzyma tytuł "Miss Polski Wirtualnej Polski”.

2. Wyniki Plebiscytu zostaną podane w dniu 9 grudnia 2018 na Stronie Konkursowej. 
3. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.
4. Reklamacje Uczestników Plebiscytu są przyjmowane do dnia 11.12.2016 roku, wyłącznie na

adres korespondencyjny e-mail konkurs@serwis.wp.pl
5. Reklamacje będą rozpatrywanie w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.
6. Spory odnoszące się i wynikające z Plebiscytu będą rozwiązywane przez Przeprowadzającego

plebiscyt. Wszelkie decyzje w tym zakresie będą na tym etapie wiążące i ostateczne.
7. Przeprowadzający  plebiscyt  nie  jest  odpowiedzialny  za  niedostępność  Plebiscytu  wskutek

problemów z przesyłaniem danych, ani też nie gwarantuje, że strony sieci Web będą wolne od
zakłóceń lub błędów. Przeprowadzający plebiscyt nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek
utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji.

8. Przeprowadzający  plebiscyt  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  opóźnienia  lub  jakiekolwiek
przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Plebiscytu wynikające z przyczyn niezależnych od
niego.

9. Przeprowadzający plebiscyt jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o
ile  nie  wpłynie  to  na  pogorszenie  warunków  uczestnictwa  w  Plebiscycie.  Dotyczy  to  w
szczególności zmian terminów poszczególnych czynności Plebiscytowych.

10. Przeprowadzający  plebiscyt  ustanawia  adres  korespondencyjny konkurs@serwis.wp.pl dla
wszelkiej korespondencji związanej z Plebiscytem. 

http://wiadomosci.wp.pl/query,regulamin,szukaj.html



