
 

 

Regulamin głosowania na Facebooku  

w IX Przeglądzie Amatorskich Twórczości Muzycznych SPI NIE ŚPI 

 

§1 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady, zakres i warunki Głosowania Publiczności  

w  IX Przeglądzie Amatorskich Twórczości Muzycznych SPI NIE ŚPI 

2. Organizatorami przeglądu są: Młodzieżowa Rada Miasta przy współudziale Urzędu Miasta Piekary 

Śląskie i Ośrodka Kultury Andaluzja. 

3. Celem Przeglądu jest prezentacja, popularyzacja i promocja zespołów muzycznych, wykonawców 

solistów oraz stworzenie im możliwości występu na profesjonalnej scenie. 

4. Ośrodek Kultury „Andaluzja” w Piekarach Śląskich oświadcza, że Głosowania Publiczności  

w  IX Przeglądzie Amatorskich Twórczości Muzycznych SPI NIE ŚPI nie jest grą losową, loterią fantową, 

zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry 

losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540, 

wraz z późn. zm.). 

5. Głosowanie trwa od dnia 13.03.2021 od momentu publikacji postów zawierających: informacje  

o występujących zespołach i solistach, rodzaju wykonywanej muzyki wraz z fragmentami występów oraz 

linkami do całego materiału nagranego w IX edycji Przeglądu SPI NIE ŚPI. 

6. Głosowanie trwa do dnia 19.03.2021r. do godziny 12.00. 

 

§2 Warunki uczestnictwa w Głosowaniu 

1. Głosowanie organizowane jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

2. Głosowanie konkursowe zostanie przeprowadzone na portalu społecznościowym Facebook na profilu 

Ośrodka Kultury Andaluzja w Piekarach Śląskich w dniach od 13 do 19 marca 2021. 

3. Aby móc zagłosować w Konkursie, należy:  

a. posiadać aktywny profil na Facebooku, zgodnie z definicją tego pojęcia zawartą w serwisie 

Facebook (zwany dalej: Profilem), założony i prowadzony zgodnie z Regulaminem 

opublikowanym przez Facebook oraz wszystkimi innymi zasadami, politykami lub wytycznymi 

Facebooka, a następnie wejść na profil Ośrodka Kultury Andaluzja w Piekarach Śląskich na 

Facebooku znajdującą się pod adresem: 

https://www.facebook.com/OKAndaluzja 

https://www.facebook.com/OKAndaluzja


 

 

b. zapoznać się z zasadami głosowania w Konkursie opublikowanymi na Facebooku pod każdym 

opublikowanym materiałem podlegającym głosowaniu: oraz z treścią niniejszego Regulaminu, 

dostępną na facebooku na profilu Ośrodka Kultury Andaluzja w Piekarach Śląskich.  

c. oddać co najmniej jeden głos, poprzez użycie przycisku „Lubię to” lub „Super”, na wybrany zespół 

lub solistkę. Jedna osoba może oddać maksymalnie 15 głosów (po 1 na każdego uczestnika) 

przy użyciu wyłącznie jednego konta osobistego w serwisie Facebook.com 

4. W głosowaniu nie mogą brać udziału członkowie jury, Młodzieżowa Rada Miasta Piekary Śląskie oraz 

pracownicy OK Andaluzja. 

 

§3 Zasady i przebieg Konkursu 

1. Na profilu Ośrodka Kultury Andaluzja w Piekarach Śląskich zostanie opublikowanych 15 postów  

z wykonawcami zakwalifikowanymi do głosowania Internetowego. 

2. Wykonawcy zakwalifikowani do głosowania internetowego to soliści, duety i zespoły.. 

3. Głosowanie odbywać się będzie w dwóch kategoriach soliści (do których wliczane są też duety) oraz 

zespoły. 

4. W wyniku głosowania wybrany zostanie 1 solista i 1 zespół, którzy przechodzą do finału konkursu SPI 

NIE ŚPI. 

5. Użytkownicy Facebooka w terminie określonym niniejszym Regulaminem mogą oddawać głosy poprzez 

kliknięcie przycisku "Lubię to" lub "Super" na wybrany post z skrótem występu solisty/zespołu 

oznaczonym jako post konkursowy. 

6. Ważne są tylko głosy oddane bezpośrednio na profilu OK Andaluzja. 

7. Użytkownicy mogą głosować na wybranego kandydata (solistę i zespół) ubiegające się o udział w finale 

przeglądu SPI NIE ŚPI od momentu opublikowania postów w dniu 13 marca 2021 do dnia 19 marca 2021 

do godziny 12:00. 

8. Ogłoszenie wyników Głosowania Internetowego nastąpi dnia 22.03.2021r. na profilu Facebookowym 

Ośrodka Kultury Andaluzja w Piekarach śląskich oraz na stronie internetowej OK Andaluzja 

www.okandaluzja.pl. 

9. Wykonawca zastrzega sobie prawo do odjęcia głosów zebranych pod  postami  uczestników, wobec 

których zachodzi podejrzenie, że zostały oddane sprzecznie z prawem, zasadami, politykami lub 

wytycznymi Facebook oraz niniejszego Regulaminu, szczególnie dotyczy to głosów oddanych przy 

użyciu kont fikcyjnych w Serwisie. 

10. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach dotyczących praw uczestników 

oraz użytkowników do korzystania z Profilu w Serwisie Facebook. 

 

http://www.okandaluzja.pl/


 

 

§4 Nagrody 

1. Nagrodą za zajęcie pierwszego miejsca czyli zdobycie największej ilości głosów w głosowaniu w kategorii 

solistów jak i w kategorii zespołów jest awans do ścisłego finału IX Przeglądzie Amatorskich Twórczości 

Muzycznych SPI NIE ŚPI. 

2. OK Andaluzja zastrzega sobie prawo przyznania dodatkowych nagród oraz wyróżnień w IX Przeglądzie 

Amatorskich Twórczości Muzycznych SPI NIE ŚPI. 

3. Nagrody przyznane Uczestniczkom konkursu nie podlegają wymianie na gotówkę. 

4. Nie zgłoszenie się Zwycięzców głosowania na finałowy występ oznacza wygaśnięcie prawa do tej 

Nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Zleceniodawcy. 

 

§ 5 Reklamacje 

1. Wszelkie uwagi oraz zastrzeżenia dotyczące organizacji i przebiegu Konkursu powinny być zgłaszane 

na adres mailowy impresariat@okandaluzja.pl w terminie 5 dni od daty ogłoszenia wyników, to jest do 

dnia 26.03.2021 roku wraz z dopiskiem „SPI NIE ŚPI – głosowanie internetowe - reklamacja”. 

2. Ośrodek Kultury „Andaluzja” w Piekarach Śląskich nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne 

problemy techniczne związane z działaniem dostawców usług internetowych oraz za jakiekolwiek 

problemy wynikające z działania serwisu Facebook, które mogłyby mieć wpływ na przebieg Głosowania. 

3. Wszelkie roszczenia wynikającego z wadliwego działania dostawców usług oraz serwisu Facebook 

powinny być zgłaszane do właściciela platformy Facebook.com. 

4. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w podanym wyżej terminie i na wskazany 

powyżej adres mailowy. 

5. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładne dane Reklamującego, a także wskazanie podstaw 

reklamacji wraz z uzasadnieniem. 

6. Reklamacje rozpatruje Zleceniodawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Reklamującego 

zgłoszenia reklamacyjnego, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

7. O wyniku reklamacji Reklamujący zostanie powiadomiony drogą mailową w terminie 7 dni od daty 

rozpatrzenia. 

 

§ 6 Postanowienia końcowe 

1. Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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 119 z 2016r., str. 1-88), dalej 

zwanego „RODO” oraz na podstawie ustawy z 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych  



 

 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach 

IX Piekarskiego Przeglądu Twórczości Muzycznych jest Ośrodek Kultury „Andaluzja” w Piekarach 

Śląskich z siedziba w Piekarach Śląskich (41-947) przy ulicy Oświęcimskiej 45 (dalej zwany 

„Administratorem”). 

2. Uczestnicy IX Piekarskiego Przeglądu Twórczości Muzycznych przystępując do konkursu wyrazili zgodę 

na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych należących do kategorii danych zwykłych. 

3. W przypadku wątpliwości dotyczących postanowień regulaminu Uczestnik może zwrócić się do Ośrodka 

Kultury „Andaluzja” w Piekarach Śląskich o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień. 

 

 

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/1000

