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Regulamin plebiscytu „Oscary Pet Lovers” („Regulamin”).  

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

 

1. Organizatorem plebiscytu „Oscary Pet Lovers”, („Plebiscyt”) jest: Agora S.A., z siedzibą w 

Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, o kapitale zakładowym 

wpłaconym w całości w wysokości 46 580 831 zł, NIP 526-030-56-44, właściciel portalu 

internetowego Gazeta.pl („Portal”), organizator wydarzenia pod nazwą „Pet Lovers”, zwana dalej 

„Organizatorem”. 

 

2. Plebiscyt zostanie przeprowadzony w miejscu i czasie wydarzenia pod nazwą „Pet Lovers” 

odbywającego się w Siedzibie Agora S.A. przy ul. Czerskiej 8/10 w Warszawie w dniu 25.05.2019 

r. („Wydarzenie”).  

 

3.  Regulamin dostępny jest pod adresem URL: www.petlovers.gazeta.pl oraz w siedzibie 

Organizatora. Organizator wyeksponuje Regulamin w  miejscu i czasie Wydarzenia. 

 

4. Podstawy organizacji Plebiscytu określają Regulamin oraz obowiązujące przepisy prawa. 

 

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W PLEBISCYCIE 

 

1. W Plebiscycie mogą wziąć udział uczestnicy Wydarzenia. 

  

2. Uczestnictwo w Plebiscycie jest nieodpłatne.  

 

3. Uczestniczyć w Plebiscycie mogą pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do 

czynności prawnych, spełniające warunki określone w Regulaminie.  

4. Uczestnicy Plebiscytu obowiązani są do przestrzegania zasad określonych Regulaminem.  

 

§ 3. ZASADY I PRZEBIEG PLEBISCYTU  

 

1. Plebiscyt ma na celu wyłonienie w drodze głosowania przez uczestników Wydarzenia 

najlepszych produktów dedykowanych zwierzętom i ich właścicielom. Głosowanie będzie 

odbywać się w kategoriach wskazanych przez Organizatora w formularzu spośród produktów 

nominowanych przez Organizatora. 

 

2. Głosowanie odbędzie się w miejscu i czasie trwania Wydarzenia, w godzinach 10:00- 16:00. 

 

3. Uczestnikom Wydarzenia zostaną rozdane formularze głosowania. Aby oddać ważny głos 

uczestnik musi: 

a)  oznaczyć w formularzu tylko jeden wybrany produkt w poszczególnych kategoriach, wybór 

produktu następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola; 

b) wrzucić formularz do urny. 

 

4. Uczestnik może oddać tylko jeden formularz do głosowania. 
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§ 4. ROZSTRZYGNIĘCIE PLEBISCYTU  

1. Organizator powoła spośród swoich pracowników komisję ds. Plebiscytu, której zadaniem jest 

prowadzenie prac przewidzianych Regulaminem oraz nadzór nad prawidłowym przebiegiem 

Plebiscytu.  

 

2. Organizator wyłoni zwycięzców Plebiscytu w każdej kategorii, tj. produkt, które otrzymał 

największą liczbę głosów uczestników Wydarzenia, poprzez zliczenie ważnych głosów oddanych 

przez uczestników Wydarzenia w danej kategorii. 

 

3. Organizator ogłosi wyniki Plebiscytu na stronie serwisu www.weekend.gazeta.pl 

 

4. Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymają pamiątkową statuetkę. Statuetki zostaną 

przesłane zwycięzcom Plebiscytu pocztą w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników. 

 

§ 5. REKLAMACJE  

 

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Plebiscytem należy składać na piśmie 

wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa 

lub pocztą elektroniczną na adres petlovers@agora.pl z dopiskiem „Plebiscyt Pet Lovers”.  

 

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich 

otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie 

zawierającym reklamację.  

  
 


