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Regulamin plebiscytu ,rZloty Golf - Nagroda PublicznoSci"
- Filmowe Podlasie Atakujel2022

$ 1 Postanowienia og6lne

1. Organizowany plebiscyt ma na celu wylonienie filmu, kt6ry zdobgdzie nagrodg
publicznoSci w ramach festiwalu Filmowe Podlasie Atakuje! 2022 (dalej: ,,Przeglqdem").

2. Organizatorem plebiscyttt,,ZLoty Golf - Nagroda PublicznoSci" Filmowe Podlasie Atakuje!
2022 (dalej: "Plebiscyt") jest Bialostocki OSrodek Kultury.

3. Plebiscyt trwa od 15.10.2022 r. od godziny 16:00 do 15.10.2022 r. do godziny 20:00
wl1cznie (dalej :,,Okres Plebiscytu").

4. Niniejszy Regulamin stanowi podstawg Plebiscytu i okreSla prawa i obowi4zki jego
Uczestnik6w.

5. Plebiscyt ,,Zloty Golf - Nagroda PublicznoSci" Filmowe Podlasie Atakuje! 2022 niejest grq
losow4 w rozumieniu ustawy z dnia 1 9 listopad a 2009 r. o grach hazardowych.

$ 2 Uczestnictwo w Plebiscycie

1. Uczestnikiem Plebiscytu (dalej: ,,Uczestnik") mogq by6 osoby ftzyczne - widzowie pokazu
Filmowe Podlasie Atakuje! 2022.

2. Podstaw1 przystqpienia do Plebiscytu jest poprawne wypetrnienie - przerwanie Kuponu,
kt6ry Uczestnik olrzyma przy wejSciu na salg kinow4 nakahdE z dw6ch projekcji w ramach
Przegl4du.

3. Przyst4pienie do Plebiscytu jest r6wnoznaczne z akceptacjqprzez Uczestnika Regulaminu
w caloSci, a ponadto przez przyst4pienie do Plebiscytu Uczestnik zobowiqzuje sig do
przeslrzegania okreSlonych w nim zasad, jak r6wniez potwierdza, rz spelnia wszystkie
warunki, kt6re uprawniaj4 go do udzialu w Plebiscycie.

4.Udzial w Plebiscycie ma charakter dobrowolny.

$ 3 Przyst4pienie do Plebiscytu

1. Aby wzi4c udziaN w Plebiscycie Uczestnik musi obejrze(, filmy oraz poprawnie przerwa6
Kupon otrzymany przed projekcj4 konkursow4 zamaczaj4c jeden najlepszy jego zdaniem
fimz danego bloku .

2. Po wypelnieniu - przerwaniu Kuponu nale?y wrztrcic go do urny znajduj4cej sig w holu
kina.

3. W Plebiscycie bgd4 brane pod uwagg wylqczme Kupony wypelnion'e w spos6b zgodny z
niniej szym Regulamin em przekazane Organi zalorowt w Okresie Plebiscytu.



$ 4 Zasady Plebiscytu

1. Uczestnik Plebiscytu mohe odda6 tylko jeden glos na kuzd4projekcjg konkursow4, w kt6rej
vczestniczy w ramach Przegl4du.

2. Ustalenie Filmu - zwyctgzcy Nagrody Publiczno5ci bgdzie polegalo na zliczeniu glos6w z
oddanych poprawnie wypelnionych kupon6w.

3. Wynik Plebiscytu (Nagroda PublicznoSci) zostanie ogloszony 15.I0.2022 r. ok godz. 20:30
w kinie Forum.

4. Wylonionemu w drodze Plebiscytu filmowi zostanie przyznana Nagroda PublicznoSci -
Ztoty Golf w wysokoSci 2.000 zl.

$ 5 Postanowienia kofcowe

1. Niniejszy Regulamin jest dostgpny w siedzibie Organizatora, w kinie Forum oraz na

witryni e internetowej : www. fi lmowepodlasieatakuj e.pl

2. Organizator Plebiscytv zaslrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowieri
Regulaminu, pod warunkiem, 2e zmiany takie nie naruszq praw nabytych Uczestnik6w
Plebiscytu.

3. Organizator zastrzega mozliwoS6 odwolania Plebiscytu w przypadku braku moZliwoSci
jego przeprowadzenia, w tym zewzglgdu na obostrzenia wynikaj4ce z pandemii COVID - 19.


