
Regulamin „Plebiscytu Kryształowego Klucza” 2014
na najpopularniejszy komiks fantastyki polskiej

1. Regulamin określa zasady przeprowadzenia „Plebiscytu Kryształowego Klucza” 
w 2014 roku (zwanego dalej Plebiscytem).

2. Organizatorem Plebiscytu jest Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach (zwana 
dalej  Organizatorem)  współpracująca  z  Suwalskim  Ośrodkiem  Kultury  w  realizacji  projektu 
„Baśniowa Suwalszczyzna i mityczna Dzukija – przenikanie kultur na polsko-litewskim pograniczu”.

3. Plebiscyt trwa od 21 sierpnia 2014 r. do 20 września 2014 r. do godziny 15:00. Celem plebiscytu  
jest wyłonienie najpopularniejszego komiksu polskiego o tematyce fantastycznej i fantasy.

4.  Głosowanie  na  najpopularniejszy  komiks  fantastyki  polskiej  będzie  odbywać  się  drogą 
elektroniczną oraz tradycyjnie za pomocą specjalnych kuponów. Głosowanie obejmuje wyłącznie 
tytuły z listy opublikowanej na stronie Festiwalu i Biblioteki Publicznej (zwanej dalej Listą).

5. Głosowanie w Plebiscycie odbywa się w formie elektronicznej od 21 lipca do
18  września  2014  r.  (wypełnione  kupony  należy  wysyłać  na  e-mail: 
metodyka@bpsuwalki.pl)  lub  poprzez  wrzucenie specjalnych  kuponów  do  oznakowanych 
skrzyń (w siedzibie SOK, Biblioteki Publicznej w Suwałkach, ul. E. Plater 33A oraz Filii nr 3 
Biblioteki Publicznej w Suwałkach, ul. Północna 26) podczas trwania Festiwalu w dniach 19 -  
20 września 2014 r.

6. Uczestnik Plebiscytu może oddać głos  maksymalnie na 3 tytuły z listy. Nad prawidłowością 
przebiegu  Plebiscytu,  w  szczególności  nad  liczeniem  głosów,  czuwać  będzie  wskazana  przez 
Organizatora komisja. Liczenie głosów zostanie udokumentowane protokołem.

7. Ogłoszenie wyników Plebiscytu i rozlosowanie nagród wśród uczestników nastąpi  20 września 
2014  r.  o  godzinie  19:00  przed  koncertem  zespołu  „Percival  Schuttenbach”  na  Dużej  Scenie  
Suwalskiego Ośrodka Kultury, ul. Papieża Jana Pawła II 5. Komiks, który zbierze największą liczbę 
głosów, otrzyma tytuł Najpopularniejszego Komiksu Fantastyki Polskiej 2014.

8. Osoby biorące udział w głosowaniu zgodnie z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych  osobowych  (Dz.  U.  z  2002  r.,  nr  101,  poz.  926)  wyrażają  dobrowolną  zgodę  na 
przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu plebiscytowym oraz wyrażają 
zgodę na ujawnienie swoich danych w zakresie wskazanym w p. 5. Regulaminu. Administratorem 
Danych Osobowych przetwarzanych w związku z Plebiscytem jest Organizator.

9.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  zmiany  postanowień  Regulaminu  z  ważnej  przyczyny,  w 
szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne przeprowadzenie Plebiscytu.

10. Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie i na stronie Organizatora
www.bpsuwalki.pl oraz  na  stronie  realizatora  projektu  „Baśniowa  Suwalszczyzna  i  mityczna 
Dzukija – przenikanie kultur na polsko-litewskim pograniczu” www.soksuwalki.eu

http://www.soksuwalki.eu/

