Regulamin głosowania
na Najlepszego Artystę Kortowiady 2019
„KORMORAN KORTOWIADY 2019”

§1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Plebiscytu na Najlepszego Artystę Kortowiady 2019 – najlepszych juwenaliów w
Polsce jest jest Fundacja Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, z siedzibą i
adresem: ul. Kanafojskiego 1/01, 10-728 OLSZTYN, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000323881, NIP 739-373-26-88, REGON 510934506, reprezentowaną
przez:
a. Prezesa Fundacji – Tomasza Wierzejskiego
b. Wiceprezesa Fundacji – Pawła Reczkowskiego
c. Sekretarza Fundacji – Tymoteusza Tyrajskiego
zwanym (-ą) dalej Organizatorem.
2. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego artysty, który wystąpił w czasie Kortowiady 2019.
3. Plebiscyt przeprowadzany jest zgodnie z formułą wyznaczoną przez Organizatora, obejmującą ściśle
określone terminy głosowania.
4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992r. o grach losowych i zakładach
wzajemnych.

§2 Warunki konkursu
1.

Głosowanie trwa od 14 października 2019 roku, godziny 00:00 do 28 października 2019 roku,
godziny 10:00.

2.

Głosowanie odbywa się w formie elektronicznej, za pomocą aplikacji umieszczonej na stronie
www.komoran.kortowiada.pl

3.

Aby móc wziąć udział w głosowaniu należy mieć zarejestrowane oraz zweryfikowane konto na
portalu społecznościowym Facebook.com

4.

Dopuszcza się oddanie jednego głosu dziennie w terminie wyznaczonym przez Organizatora.

5.

W głosowaniu biorą udział zespoły wybrane przez Organizatora, które wystąpiły w czasie 60. edycji
Kortowiady w 2019 roku na głównej scenie juwenaliów (z wyłączeniem wcześniejszego Kormorana
Kortowiady 2018 roku oraz zespołu ENEJ) oraz po jednym artyście z: namiotu disco-polo, namiotu
hip-hop, namiotu klubowego, nocy folkowo-szantowej, alternative stage.

6.

Zwycięzca głosowania – po uprzedniej konsultacji z menagerem zespołu oraz wyrażeniu zgody na
występ Artysty, zostanie automatycznie umieszczony w line up’ie Głównej Sceny Kortowiady 2020.

7.

W przypadku odmowy menagera Artysty na wystąpienie podczas Kortowiady 2020, Organizator
zastrzega sobie prawo do wyboru następnego w kolejności Artysty, który otrzymał największą liczbę
głosów.

8.

Ogłoszenie wyników nastąpi do 31 stycznia 2020 roku.

§3 Postanowienia końcowe
1.

Uczestnicy głosowania zobowiązani są do przestrzegania zasad fair play.

2.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu głosowań lub formuły głosowania oraz
zmiany wybranych punktów niniejszego Regulaminu na każdym etapie głosowania.

