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§ 1 Postanowienia Ogólne 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki 

głosowania internetowego towarzyszącego Nagrodzie Architektonicznej 

Prezydenta m.st. Warszawy (zwanego dalej „Plebiscytem”). 

2. Plebiscyt organizowany jest przez Miasto Stołeczne Warszawa. 

3. Osoba biorąca udział w głosowaniu (zwana dalej "Uczestnikiem”) wyraża 

zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu. 

 

§ 2 Cel Plebiscytu 

1. Plebiscyt  towarzyszy Konkursowi Nagroda Architektoniczna Prezydenta 

m.st. Warszawy.  

2. Celem Plebiscytu jest promocja realizacji architektonicznych nominowanych 

do Nagrody Architektonicznej Prezydenta m.st. Warszawy, których realizacja 

została zakończona w 2015 r. (zwanych dalej „Realizacjami 

Architektonicznymi).  

3. O głosy w Plebiscycie walczy 21 Realizacji Architektonicznych podzielonych 

na 6 kategorii:  

a. „Architektura użyteczności publicznej - obiekt publiczny”  

b. „Architektura użyteczności publicznej - obiekt komercyjny”  

c. „Architektura mieszkaniowa – zespół”  

d. „Architektura mieszkaniowa - pojedynczy obiekt”  

e. „Architektura zrewitalizowana”  

f. „Przestrzeń publicznie dostępna”  

2. Zdjęcia oraz opisy Realizacji Architektonicznych zamieszczone na stronie 

głosowania mają charakter informacyjny i poglądowy.  

3. Ostatecznym wynikiem Plebiscytu jest wynik głosowania internetowego. 

4. Ogłoszenie wyników głosowania odbędzie się podczas uroczystej gali, która 

odbędzie się 7 grudnia. 2016 r. 

5. Informacja o wynikach zostanie opublikowana na stronie  

www.nagroda-architektoniczna.pl najpóźniej w dniu 9 grudnia 2016 r. 

 

§ 3 Zasady uczestnictwa w Plebiscycie  

1. Uprawnione do wzięcia udziału w Plebiscycie są wyłącznie osoby, które 

spełniają następujące warunki:  

a. w dniach 4 listopada 2016 r. – 24 listopada 2016 r. oddadzą ważny głos 

wypełniając prawidłowo formularz głosowania tj. wskażą jedną nominację  

spośród wszystkich Kategorii Realizacji Architektonicznych, 

b. są osobami pełnoletnimi i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, 

c. w formularzu do głosowania podadzą swoje imię i nazwisko, adres e-mail. 



Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, a podającemu 

przysługuje prawo wglądu do tych danych, jak i możliwość ich poprawiania, 

d. zaakceptują regulamin oraz wyrażą zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych przez Urząd m.st. Warszawy i podmioty współpracujące na 

potrzeby organizacji Plebiscytu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) , 

e. prawidłowo przepiszą we wskazane pole kod z obrazka widocznego na 

stronie lub wskażą obrazki według podanych kryteriów. 

2. Uczestnik może wziąć udział w Plebiscycie tylko jeden raz.  

3. Uczestnik  może oddać głos tylko na 1 z 21 Realizacji Architektonicznych. 

 

 

§ 4 Komisja  

1. Nad prawidłowym przebiegiem głosowania internetowego czuwa Kapituła 

Plebiscytu. 

 

§ 5 Postanowienia końcowe  

1. Zwycięzcą Plebiscytu zostanie ta Realizacja Architektoniczna, która 

zdobędzie największą liczbę głosów. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:  

a. problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one w skutek 

zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w 

stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w 

przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły 

wyższej,  

b. udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu 

i szkody tym spowodowane,  

c. przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub 

niezależnych od Organizatora,  

d. nieprzekazanie nagrody, spowodowane przekazaniem przez Uczestnika 

błędnych danych kontaktowych (adres e-mail). 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w razie zmiany 

przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny. 

4. Reklamacje Uczestników dotyczące Plebiscytu będą rozpatrywane przez 

Organizatora, w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty otrzymania 

reklamacji.  

5. Regulamin oraz dodatkowe informacje na temat Plebiscytu dostępne są na 

stronie www.nagroda-architektoniczna.pl 


