
Regulamin plebiscytu „30. Tarnowska Nagroda Filmowa - plebiscyt publiczności” 

 

§ 1 Postanowienia ogólne: 

1. Organizowany plebiscyt ma na celu wyłonienie filmu, który zdobędzie nagrodę publiczności 

na 30. Tarnowskiej Nagrodzie Filmowej (dalej: „Festiwal”). 

2. Organizatorem plebiscytu „30. Tarnowska Nagroda Filmowa - plebiscyt publiczności” (dalej: 

"Plebiscyt") jest Tarnowskie Centrum Kultury z siedzibą w Tarnowie, Rynek 5. 

3. Plebiscyt trwa od 24.04.2016 r. od godziny 18:00 do 28.04.2016 r. do godziny 22:00. 

włącznie (dalej: „Okres Plebiscytu”). 

4. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę Plebiscytu i określa prawa i obowiązki jego 

Uczestników. 

5. Plebiscyt „30. Tarnowska Nagroda Filmowa - plebiscyt publiczności” nie jest grą losową w 

rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych (tekst 

jedn. Dz.U. z 2004 r., nr 4, poz. 27 ze zm.). 

6. Wśród osób głosujących w Plebiscycie, zostaną wyłonione dwa poprawnie wypełnione Kupony 

do głosowania (dalej: „Kupon”), których właściciele zostaną nagrodzone zgodnie z zasadami 

opisanymi w par. 4 i 5 Regulaminu. 

 

§ 2 Uczestnictwo w Plebiscycie 

1. Z zastrzeżeniem §2 pkt. 2 Regulaminu, uczestnikiem Plebiscytu (dalej: „Uczestnik”) mogą 

być osoby fizyczne oraz prawne.  

2. W Plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Fundatorów nagród. W 

Plebiscycie nie mogą również brać udziału członkowie najbliższych rodzin osób, o których 

mowa powyżej (tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo).  

3. Podstawą przystąpienia do Plebiscytu jest poprawne wypełnienie Kuponu, który Uczestnik 

otrzyma przy wejściu na salę kinową na każdą projekcję konkursową 30. Tarnowskiej Nagrody 

Filmowej.  

4. 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.  

5. Udział w Plebiscycie ma charakter dobrowolny. 

 

§ 3 Przystąpienie do Plebiscytu 

1. Aby wziąć udział w Plebiscycie Uczestnik musi poprawnie wypełnić wszystkie pola na 

Kuponie otrzymanym przed projekcją konkursową oraz podać swoją ocenę danej projekcji 

konkursowej w skali od 1 do 5.  

2. Po wypełnieniu Kuponu należy wrzucić go do zaplombowanej przez Organizatora urny 

znajdującej się w hallu kina Marzenie. 

3. W Plebiscycie będą brane pod uwagę wyłącznie Kupony zawierające prawidłową treść, 

oddane w Okresie Plebiscytu. 

 

§ 4 Zasady Plebiscytu 

1. Uczestnik Plebiscytu może oddać tylko jeden głos na każdą projekcję konkursową, w której 

uczestniczy w ramach 30.Tarnowskiej Nagrody Filmowej. 

2. Ustalenie Filmu zwycięzcy Nagrody Publiczności będzie polegało na wyciągnięciu średniej 

arytmetycznej ocen filmu z oddanych poprawnie wypełnionych kuponach. 

3. Zwycięzcą pierwszej nagrody Plebiscytu zostanie osoba, której Kupon zostanie wyłoniony 

przez Organizatora jako pierwszy z urny podczas uroczystej Gali Wręczenia Nagród 30. TNF. 

Aby odebrać nagrodę główną wyłoniona osoba osobiście lub poprzez połączenie telefoniczne 



musi odpowiedzieć prawidłowo na zadane przez Organizatora pytanie. 

4. Zwycięzcą drugiej nagrody Plebiscytu zostanie osoba, której Kupon zostanie wyłoniony przez 

Organizatora jako drugi z urny podczas uroczystej Gali Wręczenia Nagród 30. TNF. Aby odebrać 

nagrodę główną wyłoniona osoba osobiście lub poprzez połączenie telefoniczne musi 

odpowiedzieć prawidłowo na zadane przez Organizatora pytanie. 

5. Wyniki Plebiscytu (Nagroda Publiczności) zostaną ogłoszone na uroczystej Gali Wręczenia 

Nagród 30. TNF w dn. 30.04.2016 r. ok godz. 19:30 na tarnowskim Rynku. 

 

§ 5 Nagrody 

1. Wśród uczestników Plebiscytu, zostanie wyłoniony Zwycięzca pierwszej nagrody, którą jest 

kursu języka angielskiego w roku szkolnym 2016/17, w grupie kursowej stacjonarnej dla młodzieży lub 

dorosłych (kurs będzie dostosowany do potrzeb językowych kandydata) w Szkole Brytania Języki 

Świata ufundowany przez Brytania Języki Świata. 

2. Wśród uczestników Plebiscytu, zostanie wyłoniony Zwycięzca drugiej nagrody , którą 

jest  telewizor LG LED 43" Full HD ufundowany przez C.H. Świt. 

 

§ 6 Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora, w kinie Marzenie oraz na 

witrynie internetowej: www.tarnowskanagrodafilmowa.pl 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za spowodowane siłą wyższą zakłócenia lub 

przerwy w działaniu Fundatorów nagród. 

3. Organizator Plebiscytu zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień  

Regulaminu, pod warunkiem, że zmiany takie nie naruszą praw nabytych Uczestników 

Plebiscytu. 


