REGULAMIN GŁOSOWANIA
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Organizatorem Głosowania jest ﬁrma Domator24.com Paweł Nowak, zarejestrowana przy ul. Dekoracyjnej 8 w Zielonej
Górze. Numer NIP: 9730551869, REGON: 978094558 zwany dalej "Organizatorem"
Celem Głosowania jest wyłonienie w drodze głosowania, trzech, najpopularniejszych spośród prac nadesłanych w ramach
organizowanego przez Organizatora konkursu „Zaprojektuj fotel gamingowy”.
W dniu 16.06.2018r. na stronie internetowej www.diablochairs.com/glosowanie-konkursowe zostanie opublikowana lista
wszystkich prac zgłoszonych do konkursu „Zaprojektuj fotel gamingowy”. Kolejność wyświetlonych prac jest losowa przy
każdym odświeżeniu strony.
Zasady oddawania głosów:
- Z jednego adresu IP można oddać jeden głos na dobę na jedną pracę. Doba trwa od 00:00:00 do 23:59:59.
- Głosowanie odbywa się poprzez kliknięcia na przycisk „ZAGŁOSUJ”. Klikając przycisk „ZAGŁOSUJ” uczestnik
oddaje swój głos na wskazaną pracę.
- Jedno kliknięcie jest równoznaczne z oddaniem jednego głosu na wybraną pracę.
- Dla uczestników dzienny limit oddanych głosów (kliknięć) wynosi 1 dla jednego publicznego adresu IP sieci, w
której znajduje się urządzenie głosującego (komputer, tablet lub smartfon).
- Po oddaniu głosu nie ma możliwości zmiany swojego wyboru.
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Głosowanie trwa od 16.06.2018r. do 24.06.2018r. do godziny 23:59:59.
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Użytkownik ma prawo udostępnić dowolną ilość zdjęć na swoim proﬁlu na Facebooku za pomocą funkcji Udostępnij.
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Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w głosowaniu Uczestników, którzy naruszają postanowienia
niniejszego Regulaminu, w szczególności:
- Wykorzystywanie automatycznych skryptów do głosowania.
- Wykorzystywanie połączeń zewnętrznych np. sieci VPN, Proxy itp.
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Głosowanie odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
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Głosowanie ma charakter zamknięty.
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W głosowaniu nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatora ani członkowie ich rodzin. Przez
członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
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O zwycięstwie w głosowaniu decyduje największa liczba głosów.
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Zwycięzcami zostaną :
I miejsce – największa liczba głosów
II miejsce – druga największa liczba głosów.
III miejsce – trzecia największa liczba głosów.
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W przypadku zgłoszonych i zweryﬁkowanych problemów technicznych Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia
czasu trwania Głosowania o czas, przez który możliwość głosowania była niedostępna.
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Organizator podtrzymuje 13 wyróżnień przyznanych w dniu 15.06.2018r. A w przypadku, gdy osoba wyróżniona znajdzie
się wśród laureatów to może ona dokonać wyboru czy zachowuje nagrodę przyznaną w ramach wyróżnienia czy nabywa
nagrodę dla zwycięzcy odpowiadającą zdobytej ilości głosów.
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Organizator po zweryﬁkowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki głosowania na proﬁlu Diablo Chairs w serwisie
Facebook w dniu 25.06.2018 r. o godz. 20.
Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie
Głosowania i/lub realizacji nagrody, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w
przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
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