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1.Organizatorem głosowania internetowego jest:  

Ogólnopolski Konkurs „Modernizacja Roku & Budowa XXI w” w Bydgoszczy 

2. Niniejszy Regulamin określa warunki głosowania internetowego w XXIV edycji. Głosowanie internetowe 

jest dodatkowym środkiem promocji towarzyszące Konkursowi i nie ma wpływu na ocenę obiektu przez Jury 

Konkursu, które przyznaje nagrody w Konkursie po wizytacji obiektów. 

3.Głosującym jest osoba, która bierze udział w głosowaniu internetowym na wybrane inwestycje za 

pośrednictwem strony internetowej www.modernizacjaroku.org.pl 

W celu oddania swojego głosu na obiekt należy: 

I. wejść na stronę:http://www.modernizacjaroku.org.pl/pl/editions/1104/plebiscite/stage-1?arg_1=stage-1 

II. Wyszukać zgłoszony obiekt według województwa, lub nazwie obiektu 

III. Kliknąć na zgłoś obiekt, a następnie "zobacz podstronę obiektu i oddaj swój głos". 

IV. Na podstronie podać imię i nazwisko, adres mailowy, zaznaczyć "Nie jestem robotem" - a po udanej 

weryfikacji kliknąć "Zagłosuj", na podany adres mailowy wysłany zostanie link do aktywacji głosu, należy go 

zaakceptować 

V.Gotowe! Twój głos został oddany. 

VI.W celach weryfikacji Organizator Konkursu przechowuje adres e-mail, adres IP, z którego nastąpiło 

połączenie oraz dokładną godzinę i datę oddania głosu. 

VII. Zabronione jest wykorzystywanie oprogramowania automatyzującego proces oddawania głosu. 

VIII. W przypadku zaobserwowanych nadużyć Organizator rezerwuje sobie prawo anulowania głosów 

noszących znamiona złamania Regulaminu. 

IX. Ponowne głosowanie z tego samego IP jest możliwe po 24 godzinach na obiekt w danej kategorii. Warto 

pamiętać o możliwości oddania 1 głosu każdego dnia i podaniu swojego e-maila. Podając go przy każdym 

głosowaniu zwiększasz swoje szanse na wygraną cennych nagród przewidzianych dla głosujących. 

4.  Rozpoczęcie głosowania: 23.03.2020 r. godz. 12.00 

5. Zakończenie głosowania I Etap 11.05.2020 godz. 12.00 

6.  Rozpoczęcie głosowania na Obiekty w Finale: 01.06.2020 godz. 12.00 

7. Koniec Głosowania na Obiekty w Finale: 3.08.2020 godz. 12.00  

8. Główne nagroda w Głosowaniu Internetowym I etap:  

Klasyfikacja ogólna, bez podziału na kategorie uruchamiana od zebranych 9000 zebranych głosów na obiekt: 

            - za I miejsce:  100% bonifikaty w składce konkursowej 

  - za II miejsce: 25% bonifikaty w składce konkursowej 

  - za III miejsce: 20% bonifikaty w składce konkursowe 

 - za IV miejsce: 15% bonifikaty w składce konkursowe 

 - za V miejsce: 10% bonifikaty w składce konkursowe 

http://www.modernizacjaroku.org.pl/
http://www.modernizacjaroku.org.pl/pl/editions/1104/plebiscite/stage-1?arg_1=stage-1


 - od VI miejsca do X miejsca: 7% bonifikaty w składce konkursowe 

 - od XI miejsca do XX miejsca: 5% bonifikaty w składce konkursowe* 

Klasyfikacja według województw: 

- za I miejsce: 25% bonifikaty w składce konkursowej 

- za II miejsce: 15% bonifikaty w składce konkursowej 

- za III miejsce: 10% bonifikaty w składce konkursowej* 

Nagrody w klasyfikacji ogólnej i według województw nie łączą się. 

9. Główne nagrody w Głosowaniu Internetowym-Finał 

Klasyfikacja wg. kategorii konkursowych:  

 

             - zebrane głosy w I etapie przechodzą do dalszego głosowania (w Finale każdy startuje z   

          wyzerowanym licznikiem, po zakończeniu Finałowego głosowania następuję sumowanie       

          pierwszego i Finałowego plebiscytu 

             - zwycięzcy w każdej z kategorii otrzymują nagrody, które zostaną wręczone podczas Gali na Zamku       

           Królewskim w Warszawie. 

             - zwycięzcy w każdej z kategorii otrzymują 15% bonifikatę w składce konkursowej w XXV edycji                 

           Konkursu 

10. Nagroda dla głosujących: 

 

- 3 zaproszenia dla dwóch osób na Galę na Zamku Królewskim w Warszawie 

- dwu dniowy wyjazd na wizytacje obiektów z Jury Konkursu (nocleg, przejazd, wyżywienie) 

- katalog pokonkursowy 

 

11.  Organizator poda do publicznej wiadomości zwycięzców 

12.Organizator ma prawo, z ważnych przyczyn, zmienić okres oddawania głosów. 

13.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: 

-  problemy w funkcjonowaniu głosowania internetowego, jeżeli nastąpiły one wskutek 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, 

-  udział w głosowaniu internetowym niezgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym 

spowodowane, 

- przerwy w funkcjonowaniu głosowania internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od 

Organizatora 

14.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych 

lub z innej ważnej przyczyny. 

15. Postanowienia końcowe:  

1. Oddanie głosu na stronie www.modernizacjaroku.org.pl jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, 

iż Głosujący wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.  

2. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Głosowania.  

3. Organizator przetwarza dane osobowe Głosujących wyłącznie dla celów organizacji Głosowania zgodnie 

z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 nr 133 poz. 883 z 

późn. zm.). 
*nagrody nie dotyczą obiektów już zgłoszonych i startujących w Finale  


