
 

 

 

Regulamin plebiscytu 

"SZKOŁA ROKU 2019 - POZNAŃ" 
 

1. Informacje ogólne 

1.1. Regulamin: niniejszy regulamin określa zasady i warunki przeprowadzenia plebiscytu "Szkoła Roku 2019 - 

Poznao" zwany dalej "Plebiscytem" 

1.2. Organizator: organizatorem Plebiscytu jest właściciel portalu WaszaEdukacja.pl. 

1.3. Plebiscyt polega na wyborze najpopularniejszej szkół średnich w Poznaniu według internautów portalu 

waszaedukacja.pl. 

1.4. Plebiscyt organizowany będzie od dnia 4 lutego 2019 roku do dnia 24 lutego 2019 roku. 

1.5. Kandydat: placówka spełniająca określone w Regulaminie warunki, w szczególności o których mowa w pkt. 

2 poniżej. 

1.6. Głosujący: osoba spełniająca określone w Regulaminie warunki, która oddała głos na Kandydata.  

1.7. Wyniki Plebiscytu zostaną ogłoszone 1 marca 2019 roku o 12.30 na scenie głównej podczas Targów 

Edukacyjnych na Międzynarodowych Targach Poznaoskich. 

1.8. Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają 

wyłącznie ilośd i treśd wysłanych przez Głosujących odpowiedzi. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może 

wysład więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlad obiektywnego 

zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.  

2. Warunki udziału w Plebiscycie  

2.1. Plebiscyt ma charakter otwarty. Kandydatem w Plebiscycie może byd każda publiczna szkoła średnia z 

Poznania. 

2.2. Zespoły szkół są zaliczane jako jedna kandydatura.  

3. Zgłaszanie kandydatur 

3.1. Zgłaszanie Kandydatów odbywa się za pomocą formularza zgłoszeniowego, dostępnego na portalu 

waszaedukacja.pl w dniach od 1 listopada 2018 do dnia 31 stycznia 2019 roku 

3.2. Zgłoszenia można dokonad drogą elektroniczną nadsyłając zeskanowany formularz zgłoszeniowy na adres e-

mail: szkolaroku@waszaedukacja.pl. 

3.3. Zgłoszenie Kandydata może dokonad każda osoba znające dane Kandydata. 

3.4. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeo pod kątem ich zgodności z Regulaminem. 

Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczad będą, że kandydatura nie została dołączona do listy 

kandydatów o czym zgłaszający zostanie poinformowany niezwłocznie przez Organizatora na podane dane 

kontaktowe z informacją o przyczynach negatywnej weryfikacji. W przypadku prawidłowo dokonanego 

zgłoszenia kandydatura zostanie w terminie 72 godzin dołączona do listy kandydatów. W przypadku 

zgłoszenia zweryfikowanego negatywnie można dokonad ponownego poprawnego zgłoszenia zawierającego 

poprawne dane lub zgłosid do Organizatora reklamację.  



3.5. W dniu 4 lutego 2019 roku na portalu waszaedukacja.pl zostanie opublikowana lista zweryfikowanych 

Kandydatur do udziału w Plebiscycie. 

4. Zasady Głosowania 

4.1. Głosowanie odbywad się będzie drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej 

waszaedukacja.pl i będzie trwało od 4 lutego 2019 roku do 24 lutego 2019 roku  

4.2. Uczestnikiem Głosowania może byd każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolnośd do czynności 

prawnych lub osoba fizyczna niepełnoletnia w wieku co najmniej 16 lat. 

4.3. Głosowanie będzie odbywad się na następujących warunkach.:  

4.3.1. Drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej waszaedukacja.pl 

4.3.1.1. Głosujący, głosując za pośrednictwem strony internetowej oświadcza jednocześnie że zapoznał 

się Regulaminem i akceptuje jego treśd. 

4.3.1.2. Głosowanie będzie polegad na kliknięciu opcji "GŁOSUJ" przy wybranym Kandydacie. Dodatkowo 

oddanie każdego głosu będzie wymagało weryfikacji głosu po przez mechanizm Captcha oraz 

podanie adresu e-mail Głosującego na którego zostanie wysłany link potwierdzający głos. 

4.3.1.3. Głosujący może oddawad maksymalnie 1 głos w przeciągu 12 godzin na Kandydata. Zabronione 

jest oddawania większej ilości głosów przez jednego Głosującego, za pośrednictwem wielu maili 

bądź omijania systemu zabezpieczeo. 

4.3.1.4. Z jednego numeru IP może zostad oddanych maksymalnie 5 głosów w przeciągu 12 godzin, z tym, 

że jeden Głosujący może oddad tylko jeden głos w przeciągu 12 godzin. 

4.3.1.5. W głosowaniu nie zostaną uwzględnione głosy oddane z adresów utworzonych z domen 

tymczasowych oraz adresów seryjnych. 

4.3.1.6. Głosy oddane z adresów IP spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą uznawane za 

nieważne i usuwane z wyników głosowania decyzją Organizatora. Zabronione jest 

wykorzystywanie serwerów pośredniczących proxy, a także innych rozwiązao informatycznych 

powodujących obejście ograniczenia terytorialnego określonego w zdaniu powyżej oraz 

ograniczenia liczby głosów określonego w punkcie 4.3.1.3. Działanie niezgodne z powyższymi 

wytycznymi powodowało będzie uznanie przez Organizatora tak oddany głos za nieważny co 

spowoduje jego usunięcie. 

4.3.1.7. W przypadków głosów, które budzid będą wątpliwości Organizatora, co do sposobu ich oddania 

bądź wykorzystania do głosowania aplikacji, skryptów bądź jakichkolwiek narzędzi 

informatycznych niezgodnych z założeniami niniejszego Regulaminu, Organizator zastrzega sobie 

możliwośd anulowania oddanych w ten sposób głosów, w tym bez konieczności powiadamiania 

Głosującego. 

4.3.1.8. Organizator zastrzega sobie możliwośd poddania głosów budzących jego wątpliwości weryfikacji 

na podstawie dostępnych mu narządzi i informacji. Weryfikacja taka może trwad do 72 godzin po 

oddaniu głosu. 

4.4. O zwycięstwie w Plebiscycie decyduje największa suma liczby głosów zliczona na podstawie głosów 

oddanych za pośrednictwem strony internetowej.   

4.5. W przypadku gdy dwóch lub więcej Kandydatów będzie miało łącznie taką samą liczbę punktów, o wyborze 

zadecyduje Organizator.  

 

 



5. Ogłoszenie wyników 

5.1. Wyniki Plebiscytu zostaną ogłoszone w trakcie gali podczas Targów Edukacyjnych na Międzynarodowych 

Targach Poznaoskich 1 marca 2019 roku o godzinie 12.30 na scenie głównej. 

5.2. Aktualna liczba głosów oddanych na danego Kandydata dostępna jest przez cały czas trwania Plebiscytu. 

Liczba głosów 3 Kandydatów, którzy aktualnie będą posiadali największą liczbę głosów zostanie ukryta przez 

Organizatora 

6. Nagrody 

6.1. Wszystkie nagrody przewidziane w Plebiscycie funduje Organizator i Partnerzy. 

6.2. Laureatowi Plebiscytu oraz Głosującym nie przysługuje prawo zamiany nagród na ich ekwiwalent pieniężny.   

6.3. Nagrody zostaną przekazane po Uroczystej Gali w terminie uzgodnionym przez Organizatora ze zdobywcami 

nagród i wyróżnieo. 

6.4. Organizator może przyznad dodatkowe nagrody bez zmiany, zamiany czy anulowania dotychczasowych 

nagród. 

6.5. Ze stu najczęściej Głosujących zostaną wyłonione osoby, które zostaną nagrodzone gadżetami (koszulki, 

wejściówki na targi itp.) od Organizatorów oraz Partnerów. 

6.6. Kandydat, który zajmie pierwsze miejsce w Plebiscycie otrzyma roczne konto Premium na portalu 

waszaedukacja.pl, Kandydat, który zajmie drugie miejsce w Plebiscycie otrzyma półroczne konto Premium 

na portalu waszaedukacja.pl, Kandydat, który zajmie trzecie miejsce w Plebiscycie otrzyma trzy miesięczne 

konto Premium na portalu waszaedukacja.pl. 

7. Ochrona danych osobowych 

7.1. Głosujący związku z głosowanie w Plebiscycie podaje następujące dane osobowe: 

7.1.1. Adres e-mail 

7.1.2. Adres IP 

7.2. Administratorem danych osobowych Glosującego przetwarzanych w związku z Plebiscytem jest Organizator  

7.3. Podanie przez Głosującego swoich danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w 

Plebiscycie oraz rozpatrzeniu ewentualnych reklamacji. 

7.4. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz.UE.L nr 119, str. 1)(dalej "RODO") 

oraz polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO 

7.5. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, 

zapewnienia uczciwego i miarodajnego głosowanie w Plebiscycie, w szeroko pojętych celach 

marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora oraz Sponsorów, a także w celach 

statystycznych, analitycznych oraz nawiązywaniu kontaktu z właścicielem danych 

7.6. Właściciel danych ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania bądź usunięcia, ponadto 

właściciel danych ma prawo zażądad zaprzestania przetwarzania danych osobowych. 

8. Postanowienia koocowe 

8.1. Kandydat oraz Głosujący zobowiązany jest nie ingerowad w przebieg Plebiscytu w sposób sprzeczny z 

prawem, treścią Regulaminu lub w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami. Za ingerowanie w przebieg 

Plebiscytu będą uważane w szczególności wszelkie działania, które naruszały będą jej zasady oraz przebieg 

zmierzony przez Organizatora. Głosujący zobowiązuje się w szczególności do niedokompilowania, nie 

wykorzystywania skryptów, nie ingerowania w bazę danych przy pomocy innych niż przygotowane przez 



organizatora narzędzi, nie ingerowania w oprogramowanie komputerowe oraz do niepodejmowania innych 

działao mających na celu uzyskanie dodatkowych korzyści z Plebiscytu 

8.2. W przypadku stwierdzenia naruszenia niniejszego Regulaminu, których charakter będzie miał sposób 

wielokrotny, ciągły lub które wykonane będą przy użyciu wzbudzających uzasadnione wątpliwości 

Organizatora: domen internetowych, adresów IP, kont bądź konkretnych urządzeo, Organizator zastrzega 

sobie prawo do trwałego zablokowania możliwości wykorzystania, do Głosowania tego: urządzenia, 

domeny, adresu IP lub konta. Ponadto Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania głosów oddanych 

w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem, w szczególności przy użyciu wzbudzających wątpliwośd 

Organizatora: urządzeo, domen, adresów IP lub kont, a także w przypadku wykorzystania do oddania 

głosów narzędzi informatycznych sprzecznych z zapisami niniejszego Regulaminu oraz zasad fair play. 

 

 


