
Regulamin głosowania 

Głosowanie internetowe publiczności na najlepszy film promujący Ząbkowice Śląskie  
konkursu „Nakręcamy Ząbkowice Śląskie”  

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się głosowanie Internautów   
w konkursie na film promocyjny o Ząbkowicach Śląskich „Nakręcamy Ząbkowice 
Śląskie” (zwany dalej Konkursem) poprzez stronę internetową serwisu    
www.express-miejski.pl 

2. Głosowanie organizowane jest przez Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich  – 
organizatora konkursu  oraz wydawca serwisu  www.express-miejski.pl 

3. Osoby biorące udział w głosowaniu (zwane dalej „Internautami”) wyrażają zgodę na 
zastosowanie wszystkich postanowień regulaminu. 

4. Głosowanie Internautów rozpocznie się 1 czerwca 2012 r. o godz. 17:00 i zakończy                
14 czerwca 2012 r.  o godz. 17:00. 

5. Głosowanie Internautów ma na celu wyłonienie  nagrody publiczności przewidzianej 
regulaminem konkursu. Zostanie ona przyznana autorowi filmu, którego praca 
otrzyma największą ilość prawidłowo oddanych głosów. 

6. Na zakwalifikowane do konkursu filmy można głosować pod adresem       
www.express-miejski/konkurs. Głosować mogą tylko zarejestrowani i zalogowani 
użytkownicy serwisu. Przy rejestracji należy podać imię, nazwisko oraz adres e-mail, 
po czym aktywować konto klikając w link, który przyjdzie na podany, podczas 
rejestracji  adres e-mail. 

7. Co pięćdziesiąta osoba biorąca udział w głosowaniu otrzyma gadżety promocyjne 
Gminy Ząbkowic Śląskie. O wygranej, osoby głosujące zostaną poinformowane drogą 
elektroniczną, na podany przy rejestracji adres e-mail.  Upominki zostaną wręczone 
podczas Gali Finałowej Konkursu. 

8. Jedna osoba może zagłosować tylko jeden raz. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo 
do usuwania głosów, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że zostały 
oddane niezgodnie z niniejszym regulaminem. 

9. Wyniki głosowania Internautów (liczba głosów) ogłoszone zostaną w sali kinowej 
Ząbkowickiego Ośrodka Kultury  23 czerwca 2012 r.  na uroczystej Gali Finałowej 
Konkursu. Ponadto informacje o wyniku głosowania umieszczone zostaną  w 
późniejszym terminie na stronie www.zabkowiceslaskie.pl oraz    www.express-
miejski.pl.  Wstępne wyniki głosowania  w postaci procentowej, będą widoczne na 
stronie konkursowej w przeciągu maksymalnie 10 minut od oddania głosu na 
wybrany film. 

10. Organizatorzy głosowania zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian                 
w niniejszym regulaminie. 

 


