
Regulamin plebiscytu „Era Nowe Horyzonty – plebiscyt publiczności” 
 
 
§ 1 Postanowienia ogólne 
 

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

10 .Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Era Nowe Horyzonty (dalej: „Festiwal”) 
2. Organizatorem plebiscytu "Era Nowe Horyzonty – plebiscyt publiczności" (dalej: "Plebiscyt") jest 

Avantis S.A. z siedzibą przy ul. Królewskiej 16, 00-103 Warszawa, akta rejestrowe w Sądzie 
Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydz. Gospodarczy KRS, nr KRS: 253675, NIP: 527-23-

17-216, kapitał zakładowy/kapitał wpłacony: 500.000,00PLN 

3. Plebiscyt jest organizowany przez Organizatora, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i jest 
dostępny dla klientów wszystkich sieci komórkowych 

4. Plebiscyt trwa od 22.07.2010 r. od godziny 00:00:00 do 30.07.2010 r. do godziny 23:59:59 
włącznie (dalej: „Okres Plebiscytu”). 

5. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę Plebiscytu i określa prawa i obowiązki jego 
Uczestników. 

6. Plebiscyt „Era Nowe Horyzonty – 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.). 

7. Wśród osób głosujących w Plebiscycie, zostanie wyłonionych 33 numery MSISDN, których 
właściciele zostaną nagrodzeni zgodnie z zasadami opisanymi w par. 4 i 5 Regulaminu. Za 

nagrodzenie wybranych Uczestników, przekazania nagród oraz kwestie podatkowe związane z 
nagrodami, odpowiedzialne jest: Stowarzyszenie Nowe Horyzonty, z siedzibą przy ul. 

Zamenhofa 1, 00-153 Warszawa, NIP: 525-22-71-014, nr KRS: 0000162000.  
 

 
 
§ 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, Operatora oraz agencji 

reklamowych, Public Relations i domów mediowych z nimi współpracujących. 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 wysłanie SMS-a wg wzoru, który jest podany w § 3 
pkt 1 Regulaminu lub umieszczony w materiałach promocyjnych. 

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. Ponadto Uczestnik wyraża zgodę na 
otrzymywanie SMS-ów lub MMS-ów związanych z Plebiscytem. 

5. Uczestnictwa w Plebiscycie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do 

żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty. 
6. Udział w Plebiscycie ma charakter dobrowolny. 

 
 
§ 3 Przystąpienie do Plebiscytu 

 

1. Aby wziąć udział w Plebiscycie należy wysłać SMS-a o treści: „litera przypisana do 
filmu””ocena filmu” np.”AA5” gdzie AA – jest oznaczeniem filmu a 5 jego oceną w zakresie od 

1 do 6 na bezpłatny numer 8074 

2. W Plebiscycie będą brane pod uwagę wyłącznie SMS-y inicjujące zawierające prawidłową treść 
tj. literę oznaczającą film oraz cyfrę oznaczającą jego ocenę 

 
 
§ 4 Zasady Plebiscytu 



 

1. Uczestnik plebiscytu może wysłać dowolną ilość głosów na każdy z filmów, jednak w 

obliczeniach wyników oraz przy rozdziale nagród zostanie uwzględniony ostatni z głosów 
oddanych z danego numeru na pojedynczy film/ 

2. W plebiscycie Uczestnik rejestruje swój głos wysyłając SMS o treści wskazanej w § 3 pkt 1 

Regulaminu lub umieszczonego w materiałach promocyjnych, na prompterach przed i po 
seansach na nr 8074 

3. Po przesłaniu pierwszego SMS-a z oddanym głosem Uczestnik otrzyma SMS zawierający 
potwierdzenie oddanego głosu 

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

arytmetycznej ocen filmu w oddanych głosach wg zasad określonych w § 4 pkt. 1 – 3. 
5. Każdy Uczestnik może brać udział w Plebiscycie wielokrotnie wg procedury przedstawionej w § 

4 pkt. 1 – 4 
6. Ustalenie zwycięzców nagród dla głosujących w Plebiscycie oraz ich danych będzie 

dokonywane w oparciu o numer telefonu (dalej: numer MSISDN), z którego wysłano SMS-a 
według zasad określonych w niniejszym Regulaminie. 

7. Zwycięzcami nagrody głównej zostaną osoby, które oddały głos w plebiscycie publiczności w 

czasie jak najbardziej zbliżonym do pełnej minuty w Okresie Plebiscytu i zajęły miejsce od 1 
do 3. Czas wysłania SMSa z głosem mierzony jest przez aplikację Organizatora w sposób 

zapewniający jednakowe traktowanie wszystkich Uczestników Plebiscytu z dokładnością do 
dziesięciotysięcznej części sekundy. 

8. Zwycięzcami nagród dodatkowych zostaną osoby, które oddały głos w plebiscycie publiczności 

w czasie jak najbardziej zbliżonym do pełnej minuty w Okresie Plebiscytu i zajęły miejsce od 4 
do 33. Czas wysłania SMSa z głosem mierzony jest przez aplikację Organizatora w sposób 

zapewniający jednakowe traktowanie wszystkich Uczestników Plebiscytu z dokładnością do 
dziesięciotysięcznej części sekundy. 

9. Informacje zawarte w zestawieniu nagród dla uczestników Plebiscytu nie będą ujawniane 
Uczestnikom. Organizator skontaktuje się telefonicznie ze zwycięzcami, na numer telefonu 

komórkowego, z którego przystąpiono do Plebiscytu w terminie 30 dni od dnia zakończenia 

Plebiscytu, w którym wyłoniono zwycięzców nagród głównych oraz uzupełniających. Jeżeli 
Organizatorowi, mimo trzech prób połączenia podjętych w ciągu nie więcej niż 30 dni od dnia 

zakończenia Plebiscytu, nie uda się skontaktować telefonicznie, to Uczestnik traci prawo do 
nagrody. 

10. Przez nieudaną próbę połączenia z Uczestnikiem Plebiscytu rozumie się: nieodebranie 

połączenia, przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości 
połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat 

telefoniczny). 
11. Wyniki Plebiscytu (Nagroda Publiczności) zostaną ogłoszone na uroczystej gali zamknięcia 

Festiwalu w dniu 1 sierpnia 2010 we Wrocławiu 
 
 

§ 5 Nagrody 
 

1. Wśród uczestników Plebiscytu, zostaną wyłonieni Zwycięzcy nagród: 

a. Nagrody główne, 

b. Nagrody dodatkowe 
2. Nagrody główne przyznawane w Plebiscycie: 

a. 3 karnety pełne na festiwal Era Nowe Horyzonty 2011 wraz z noclegiem (wartość 
jednostkowa nagrody to 3 000 zł netto) 

3. Nagrody dodatkowe przyznawane w Plebiscycie: 
a. 30 karnetów na 10 filmów na festiwal Era Nowe Horyzonty 2011 (wartość 

jednostkowa nagrody to 300 zł netto) 

4. Nagrody główne zostaną przyznane pierwszym 3 osobom, które wyślą SMS-a z głosem na film 
najbliżej pełnej minuty w Okresie Plebiscytu. 

5. Nagrody dodatkowe zostaną przyznane kolejnym 30 osobom, które wyślą SMS-a z głosem na 
film najbliżej pełnej minuty w Okresie Plebiscytu. 

6. W celu przekazania nagrody głównej i dodatkowej przez Stowarzyszenie Nowe Horyzonty, 

Zwycięzca powinien podać Organizatorowi swoje dane osobowe, tj. imię i nazwisko, adres 



zamieszkania (w przypadku firmy: nazwa firmy i adres). Podanie danych osobowych będzie 

następowało wyłącznie w celu uniknięcia wydania nagrody osobie niepowołanej. Podanie 

danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku, gdy dany Uczestnik odmówi 
podania danych, Organizator będzie miał prawo nie wydać nagrody takiemu Uczestnikowi. 

Organizator dostarczy nagrodę do miejsca wskazanego przez Zwycięzcę, w uzgodnionym z 
nim telefonicznie terminie, za pośrednictwem firmy kurierskiej. Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności za działania firmy kurierskiej, która będzie doręczać przesyłkę. 

7. W przypadku, gdy Organizator nie będzie mógł skontaktować się ze Zwycięzcą nagrody 
głównej w sposób określony w § 4 pkt. 7 w ciągu 14 dni roboczych, Organizator zastrzega 

sobie prawo przyznania nagrody kolejnej osobie, która figuruje na odpowiedniej liście 
wyników Plebiscytu sporządzonej przez Organizatora zgodnie z niniejszym Regulaminem. 

8. W przypadku, gdy Organizator nie będzie mógł skontaktować się ze Zwycięzcami nagrody 
dodatkowej w sposób określony w § 4 pkt. 8 w ciągu 14 dni roboczych, Organizator zastrzega 

sobie prawo przyznania nagrody kolejnej osobie, która figuruje na odpowiedniej liście 

wyników Rozgrywki Specjalnej sporządzonej przez Organizatora zgodnie z niniejszym 
Regulaminem. 

9. Jeżeli przepisy prawa przewidują powstanie obowiązku podatkowego zależnie od wartości 
nagrody, to w przypadku, gdy nagroda rzeczowa przypadnie osobie fizycznej, do nagrody 

zostanie dodana nagroda pieniężna w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej nagrody. W 

takim przypadku, część nagrody, stanowiąca dodaną kwotę pieniężną, nie zostanie wypłacona 
zwycięzcy, lecz pobrana przez Stowarzyszenie Nowe Horyzonty, przed wydaniem zwycięzcy 

nagrody, jako 10% zryczałtowany podatek dochodowy, od łącznej wartości nagrody, o którym 
mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.). W przypadku, gdy 
nagroda przypadnie osobie prawnej albo jednostce organizacyjnej niemającej osobowości 

prawnej, to na niej będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku od otrzymanej nagrody - zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. Za pobranie i odprowadzenie należnego podatku 
odpowiedzialna jest Stowarzyszenie Nowe Horyzonty. 

10. Nagrody określone w § 5 nie mogą być zamieniane na ekwiwalent pieniężny. 
11. Nagrody w niniejszym Plebiscycie zostaną wydane najpóźniej do 15.07.2011r. włącznie. 

12. Poza wyjątkami określonymi poniżej Uczestnikowi nie przysługuje prawo zwrotu ani wymiany 

nagród otrzymanych za zwycięstwo w Plebiscycie. 
 
 
§ 6 Postanowienia końcowe 
 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w połączeniach 

telefonicznych (w tym SMS-owych) określonych w niniejszym Regulaminie, jak również za 

przypadki wykonania połączeń przez osoby nieuprawnione. Ponadto Organizator zastrzega 
sobie prawo do usuwania wyników gier Uczestników postępujących niezgodnie z zasadami 

wymienionymi w tym Regulaminie. 
2. Uczestnicy niniejszego Plebiscytu zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad: 

a. stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i plebiscytach 

oferowanych przez Organizatora. 
b. niewykorzystywania usług dodanych do celów sprzecznych z prawem lub do celów nie 

przewidzianych przez Operatora lub innych organizatorów i twórców usług dodanych, 
w tym do celów komercyjnych i politycznych. 

3. W przypadku Uczestników Plebiscytu, którzy nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych, 
wszelkich oświadczeń woli dotyczących spełnienia warunków określonych w niniejszym 

Regulaminie dokonuje przedstawiciel ustawowy. 

4. W czasie trwania Plebiscytu jeden numer MSISDN może być przypisany tylko do jednego 
Uczestnika. 

5. Jeden Uczestnik w czasie trwania Plebiscytu może wygrać tylko jedną z nagród wymienionych 
§ 5 pkt. 2 i 3. W przypadku zajęcia więcej niż jednego miejsca premiowanego nagrodą, 

Uczestnik otrzymuje tylko jedną nagrodę, o najwyższej wartości, zaś kolejne nagrody 

przypadają Uczestnikom znajdującym się na kolejnych miejscach w rankingu określonym § 5 
pkt. 7 i 8. 



6. Prawo do składania reklamacji, co do niezgodności Plebiscytu z niniejszym Regulaminem, 

przysługuje każdemu Uczestnikowi Plebiscytu, w terminie 14 dni od daty zakończenia 

Plebiscytu. 
7. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej (listem poleconym) z dopiskiem "Plebiscyt 

ENH" na adres: Avantis SA, ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa. Organizator rozpatrzy 
reklamację w terminie 14 dni roboczych od jej otrzymania oraz pisemnie powiadomi o 

rozstrzygnięciu. 

8. Stowarzyszenie Nowe Horyzonty jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art.919 i 921 kc. 
9. Za należyte świadczenie usług telekomunikacyjnych służących do przeprowadzenia Plebiscytu 

odpowiada Operator. 
10. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na witrynach internetowych: 

www.enh.pl 
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za spowodowane siłą wyższą zakłócenia lub przerwy 

w działaniu aplikacji technicznej, przy pomocy, której przeprowadzany jest Plebiscyt, w 

szczególności za opóźnienia w komunikacji spowodowane obciążeniami łącz 
telekomunikacyjnych. 

12. Organizator Plebiscytu zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień 
Regulaminu, pod warunkiem, że zmiany takie nie naruszą praw nabytych Uczestników 

Plebiscytu. 

13. Uczestnicy, poprzez przystąpienie do Plebiscytu, wyrażają w ten sposób zgodę na 
otrzymywanie od Organizatora informacji dotyczących kolejnych edycji Plebiscytu. 


