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Regulamin plebiscytu,,26 Tamowska Nagroda Filmowa -plebiscyt publiczności"

§ 1 Postanowienia ogólne:

1. Organizowany plebisclń rna na celu wybnienie filmu, który zdobędzie nagrodę publiczneści na 26. Tarnołskiej
Nagrodzie Filmowej (dalej:,Festiwal').
2. Organżatorem plebiscytu 

"26 Tarnowska Nagroda Filmowa - plebiscyt publiczności" (dalej: "Plebiscyt') jest
Tarnowskie Centrum Kultury z siedzibą w Tarnowie, Rynek 5.
3. Plebiscyt trwa od 21.04.2O12 r. od godziny 20:30 do 27.a4.2O12 r. do godziny 18:00. włącznie (dalej: 

"OkresPlebiscytu").
4. Niniejszy Rąulamin stanowi podstawę Plebiscytu i określa prawa i obowiązk jąo Uczestników.
5. Plebiscyt ,,26 Tarnowska Nagroda Filmowa - plebiscyt publiczności" nie jest grą losovtą w rozumieniu ustawy z
dnia 29 lipca 1992 roku o grach łosowych i zakładach uaajemnych (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r., nr 4, pz.27 ze
zm.).
6. Wśród osób głosujących w Plebiscycie, zostaną wyłonione 3 poprawnie wypełnione Kuponu do głosowania
(dalej: 

"Kupon'), ldórych uńaściciele zostaną nagrodzeni zgodnie zzasadami opisanymi w par. 4 i 5 Regulaminu.

§ 2 Uczestnic,tiło w Plebiscycie

1, Zzastęeżerliem §2 pK. 2 Regulamirłu, uczestnikiem Plebiscytu{daĘ: "Uczestnk") mosą być osoby firyczne
oraz prawne.
2. W Plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Fundatorów nagród. W Plebiscycie nie mogą
równieź brać udziału członkowie najblższych rodzin osób, o l(órych mowa powyżej (tj. ich mażonkowie, dzieci,
rodzice irodzenstwo}.
3. Podstawą przystąpienia do Plebiscytu jest poprawne wypełnienie Kuponu, który Uczestnik otrzyma pzy
wejściu na salę kinową na każdą projekcję konkursową 26 Tarnowskiej Nagrody Filmowej.
4. Przystąpienie do Plebiscytu jest równoznaczne z akceptacjąpęez Uczestnika Rąulaminu w całości, a
ponadto przez pzystąpienie do Plebiscytu Uczestnik zobowiąuje się do pzestzegania okeślonych 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 Pnystąpienie do Plebiscytu

1 . AĘ uziąó ufział w Plebisrycie Uczestnik musi poprawnie wypełnić wszystkie pola na Kuponie otrżymanym
przed projekcją konkursową oraz podać swoją ocenę danej projekcji konkurcowej w skali od 1 do 5.
2. Po wypełnieniu Kuponu naldy wzucić go do zaplombowaną przeł Organizatora urny znajdującej się w hallu
kina Mazenie.
3. W Plebiscycie będą brane pod uwagę wyĘcznie Kupony zawieĘące prawidłową treść, oddane w Okesie
Plebiscytu.

§ 4 Zasady Plebiscytu

1. Uczestnik Plebiscytu moźe oddać tylko jeden gńos na każdą projekcję konkursourą, w któĘ uczestnięzy w
ramach 26 Tarnowskiej Nagrody Filmowej.
2. Ustalenie Filmu zwycięcy Nagrody Pub]iczności będzie polegało na vqyciągnięciu średniej arytmĄcznej ocen
filmu z oddanych poprawnie wypelnionych kuponach.
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3. Zvqycięcą nagrody s}ównej Pleblscytu zostanie osoba, Kórej Kupon zostanie wydoniony rłzezOrgutżatua
jako pierwszy z umy podczas uroczystej Gali Wręczenia Nagńd 26 TNF, i która odpowie bezpośrednio ze sceny
lub za pomocą rozTlowy telefonicznej na zadane pytanie konkursowe. Zwycięzca plebiscytu kwalifikuje się do
konkursu, w Kórym do wygrania jest dodatkowa nagroda pieniężna wysokości 650 zł, którą moze zdobyć
udzielając poprawnej odpowiedzi na drugie pytanie konkursowe zadane podczas GaliWręczenia Nagród.

4. Zwyaęcami nagród dodatkowych zostaną osoby, których Kupony zostaną wyłonione pzez Organizatora jako
drugi itzeci z urny podczas uroczystej Gali Wręczenia Nagród 26 TNF i które udziela poprawnych odpowiedzi na
zadane im na scenie w rozmowie bezpośredniej lub telefonicznej pytanie.

5, W przypadku wyłonienia pzez arganżatora koĘnego ł(upontl oddanąio ptzez, tąsamą osoĘ Organizator
wyłoni kolejny, oddany pzez inną Uczestnika Plebiscytu
6. Wyniki Plebiscytu (Nagroda Publiczności) zostaną ogłoszone na uroczystej GaliWręczenia Nagród 26 TNF w
dn.28.04.2012r. o godz.19:00 wTeatze im. L. Solskiąo.

§ 5 Nagrody

1. Wśród uczestnikóru Plebiscytu, zostaną uryłonieni Zwyaęcy nąró,d:
a. Nagrody głownej,
b. Nagród dodatkowych.
2. Nagrodą główną przyznawaną w Plebiscycie są Tygodniowe wczasy w Egipcie dla dwoch osób z biurem
podróży ITAKA:
a. ,Tygodniowe wczasy w Egipcie dla dwóch osób w hotelu * All inclusive.'
b. Rozpoczęcie realżacji Nagrody musi nastąpió najpóźniej 6 czerwca 2012 r.

c. Przynajmniej jedna osoba realizująca Nagrodę musi być pełnoletnia
d Po odtńór nagrody uczestnik plebiscytu rnusi się zgłosić w terminie 5 dni od ogłoszenia tlryników do Safonu
Firmowego ITAKA, Tarnów, ul. Krakowska 87
3. Nagrody dodatkowe pJzyznawane w Plebiscycie:
a. 2 bony towarowe do zrealizowania w C.H. SWIT na dowolnym stoisku (wańŃć
jednostkowa nagrody to350 zł netto). Zwycięzcy nagród dodatkowych otrzymają od Organizatora bony tołlarowe
przekazane pzez C.H. ŚWlT

b. nagroda pieniSna wwysokości 65O ż brutto ufundowana przez Tamołskie Centrum Kuttury

§ 6 Postanowienia końcowe

1. NinĘszy Regulamin jest dośępny w siedzibie OrganŁatora, w kinie Marzenie oraz ha wlĘnie ińernetołłej:
www,tarnowskana grodafi lmowa.pl
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za spowodowane siĘ wyźszą zakłócenia lub pzerwy w działaniu
Fundatorów nagród.
3. Organżator Plebiscytu zastzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień

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

DY
Tornowski

P
Kultury
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