Regulamin plebiscytu „Złoty Golf - Nagroda Publiczności”
- Filmowe Podlasie Atakuje! 2019
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Organizowany plebiscyt ma na celu wyłonienie filmu, który zdobędzie nagrodę
publiczności w ramach przeglądu Filmowe Podlasie Atakuje! 2019 (zwanego dalej
„Przeglądem”).
2. Organizatorem plebiscytu „Złoty Golf – Nagroda Publiczności” Filmowe Podlasie Atakuje!
2019 (zwanego dalej: „Plebiscytem”) jest Białostocki Ośrodek Kultury.
3. Plebiscyt trwa od 19.10.2019 r. od godziny 16:00 do 19.10.2019 r. do godziny 21:00
włącznie (dalej: „Okres Plebiscytu”).
4. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę Plebiscytu i określa prawa i obowiązki jego
Uczestników.
5. Plebiscyt „Złoty Golf – Nagroda Publiczności” Filmowe Podlasie Atakuje! 2019 nie jest
grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
§ 2 Uczestnictwo w Plebiscycie
1. Uczestnikiem Plebiscytu (dalej: „Uczestnik”) mogą być osoby fizyczne – widzowie pokazu
Filmowe Podlasie Atakuje! 2019.
2. Podstawą przystąpienia do Plebiscytu jest poprawne wypełnienie – przerwanie kuponu,
który Uczestnik otrzyma przy wejściu na salę kinową, na każdą z dwóch projekcji w ramach
Przeglądu.
3. Przystąpienie do Plebiscytu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika regulaminu w
całości, a ponadto, przez przystąpienie do Plebiscytu, Uczestnik zobowiązuje się do
przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie
warunki, które uprawniają go do udziału w Plebiscycie.
4. Udział w Plebiscycie ma charakter dobrowolny.
§ 3 Przystąpienie do Plebiscytu
1. Aby wziąć udział w Plebiscycie, Uczestnik musi obejrzeć filmy oraz poprawnie przerwać
Kupon otrzymany przed projekcją konkursową, zaznaczając w ten sposób jeden, najlepszy
jego zdaniem film z danego bloku .
2. Po wypełnieniu – przerwaniu Kuponu, należy wrzucić go do urny znajdującej się w holu
kina.
3. W Plebiscycie będą brane pod uwagę wyłącznie Kupony wypełnione w sposób zgodny z
niniejszym Regulaminem, przekazane Organizatorowi w Okresie Plebiscytu.

§ 4 Zasady Plebiscytu
1. Uczestnik Plebiscytu może oddać tylko jeden głos na każdą projekcję konkursową, w której
uczestniczy w ramach Przeglądu.
2. Ustalenie Filmu – zwycięzcy Nagrody Publiczności będzie polegało na zliczeniu głosów z
oddanych poprawnie wypełnionych kuponów.
3. Wynik Plebiscytu (Nagroda Publiczności) zostanie ogłoszony 19.10.2019 r. około godz.
21:15 w klubie Fama.
4. Wyłonionemu w drodze Plebiscytu filmowi zostanie przyznana Nagroda Publiczności –
Złoty Golf, w wysokości 1.000 zł.
§ 5 Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora, w kinie Forum oraz w
witrynie internetowej: www.filmowepodlasieatakuje.pl
2. Organizator Plebiscytu zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień
Regulaminu, pod warunkiem, że zmiany takie nie naruszą praw nabytych Uczestników
Plebiscytu.

