REGULAMIN Głosowania w Plebiscycie „Polish Esport Awards”

1. Organizatorem „Plebiscytu „Polish Esport Awards” (dalej: Plebiscyt) oraz glosowania w
Plebiscycie jest Onet S.A. z siedzibą w Krakowie (31-462) przy ul. Pilotów 10, zarejestrowana w
Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy
dla Krakowa - Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000007763, NIP 7340009469 dalej: Organizator lub Onet.pl.
2. Nadzór nad przebiegiem i realizacją Plebiscytu oraz głosowania w Plebiscycie którego
dotyczy niniejszy regulamin sprawuje Komisja Plebiscytowa, powołana przez Organizatora w
której skład wchodzą jego przedstawiciele.
3. Plebiscyt i głosowanie w Plebiscycie są przeprowadzane w serwisie pod adresem:
www.polishesportawards.pl
4. Plebiscyt jest przeprowadzany w siedmiu kategoriach – Nominowani w poszczególnych
Kategoriach to:
1.

Esportowy gracz roku 2017
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

2.

Marcin "Jankos" Jankowski
Michał "MICHU" Müller
Damian "Furlan" Kisłowski
Miłosz "milosz93" Bogdanowski
Mikołaj "Elazer" Ogonowski
Jarek "Pasha" Jarząbkowski
Oskar "Vander" Bogdan
Paweł "Woolite" Pruski
Jacek "Minise" Jeziak
Paweł "Innocent" Mocek

Esportowa drużyna roku 2017
a)
b)
c)
d)
e)

3.

AGO Gaming
Team Kinguin CS
Virtus.Pro.
Illuminar Gaming
Team Kinguin DOTA 2
Partner Esportu roku 2017

a)
b)
c)
d)

Play
Sprite
Asus
nVidia

e)
f)
g)
h)

4.

Intel
T-mobile
Samsung
Twitch

Esportowy event roku 2017
a) IEM
b) PGL Kraków 2017
c) Esport Now 2017

5. Esportowe rozgrywki/liga roku 2017
a) ESL Mistrzostwa Polski
b) Puchar Polski Cybersport
c) Polska Liga Esportowa
6. Esportowy Streamer roku 2017
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Piotr „Izak“ Skowyrski
Damian „Nervarien“ Ziaja
Maciej „Morgen“ Żuchowski
Fryderyk „Veggie“ Kozioł
Patryk „Lachu“ Lach
Maciej „Sawik“ Sawicki
Jakub „Kubik“ Kubiak
Michał „Avahir“ Kudliński
Emil „EmStarcraft” Wieczorek
Cezary „BlackFireIce“ Cholewski

7. Inicjatywa sportowa roku 2017 w Esporcie
a) Legia Warszawa
b) Piast Gliwice
c) EAMP

4. Głos w ramach głosowania w Plebiscycie może oddać każdy Użytkownik Portalu Onet
poprzez kliknięcie w przycisk „WYBIERZ” znajdujący się przy opisie wybranego Nominowanego
a następnie dokonując autoryzacji swojego wyboru za pomocą konta na Facebooku, Google
Plus, Onet lub Twitch oraz akceptując niniejszy Regulamin poprzez zaznaczenie
odpowiedniego checkboxa. Uczestnikom głosowania nie będą przyznawane żadne nagrody.

5. Jeden Użytkownik może zagłosować tylko raz na 24 godziny, w trakcie trwania głosowania
w Plebiscycie.
6. Głosowanie w Plebiscycie trwa w okresie od 1 lutego godz. 12:00 do 14 lutego 2018 roku
godz. 12:00.
7. Organizator zastrzega, iż zabronione jest zwiększanie ilości głosów poprzez działania
niezgodne z Regulaminem, w tym zwłaszcza poprzez wykorzystywanie systemów masowych
głosowań lub innego rodzaju automatycznych urządzeń i programów komputerowych
powodujących naliczanie głosów nie oddanych bezpośrednio przez Użytkowników.
Organizator zastrzega sobie prawo nie uwzględnienia głosów oddanych z naruszeniem ww.
zapisu Regulaminu.
8. Nagroda w postaci statuetki: „GAMER” zostanie przyznana Nominowanym, którzy w
poszczególnych kategoriach zdobędą największą liczbę głosów oddanych zgodnie z treścią
niniejszego Regulaminu.
9. Ogłoszenie wyników glosowania w Plebiscycie odbędzie się w dniu: 15.02.2018 r. na
stronie: polishesportawards.pl Nagroda zostaną wręczone w Nominowanym, o którym mowa
w ust. 8 powyżej w dniu: podczas oficjalnej Gali która się odbędzie na stadionie
Legii Warszawa 15.02.2018 r. o godz. 20
10. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Głosowania w Plebiscycie
Uczestnicy mogą zgłaszać na piśmie na adres Organizatora podany w ust. 1 lub drogą
elektroniczną na adres: konkursy@onet.pl Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i
dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje
rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
11. Regulamin Głosowania w Plebiscycie dostępny
www.polishesportawards.pl oraz w siedzibie Organizatora.

jest

na

stronie

serwisu:

12. Niniejszy Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania. Organizator zastrzega
sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie w przypadku zaistnienia
ważnych przyczyn powodujących konieczność zmiany oraz w zakresie w jakim jest to
dopuszczalne przez obowiązujące przepisy. Zmiany są wiążące od momentu ich zamieszczenia
na stronie:

