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REGULAMIN KONKURSU STREET ART JULIUS MEINL 

Regulamin dla uczestników oddających głos 

Przystępując do promocji („Promocja”), („uczestnik”) wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych 

zasad i warunków. Wszelkie informacje lub instrukcje opublikowane przez Organizatora dotyczące 

Promocji na stronach https://www.juliusmeinl.com/street-art#voting , 

https://juliusmeinl.com/pl/street-art#glosowanie https://www.facebook.com/JuliusMeinlOfficial/ 

https://www.facebook.com/JuliusMeinlPoland lub https://www.instagram.com/juliusmeinlofficial/ 

https://www.instagram.com/juliusmeinlpolska/ stanowią część niniejszych zasad i warunków. 
 

PROMOTOR 

Organizatorem tej Promocji jest Julius Meinl i Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przerwanie 
tej Promocji z powodu siły wyższej lub innych czynników pozostających poza kontrolą Organizatora. 

WEJŚCIE KWALIFIKOWALNOŚĆ 
 

1.  Uczestnicy w każdym wieku i mieszkańcy wszystkich krajów na całym świecie mogą oddać 

głos w tej kampanii. 
 

JAK GŁOSOWAĆ I TERMIN GŁOSOWANIA 
 

3. Głosy będą przyjmowane od poniedziałku 20 czerwca 2022 
 

4. Zamknięcie i koniec głosowania jest w Poniedziałek 8 _ Sierpień 2022 23:59. Głosy Odebrane 

po tym czasie nie będą brane pod uwagę nie zakwalifikują się. 
 

5. Aby zagłosować, uczestnicy muszą nacisnąć przycisk „dodaj głos” obok jednej pracy na 

stronie internetowej https://juliusmeinl.com/pl/street-art#glosowanie 
 

6. Każdy z uczestników ma tylko jeden głos. Ten jeden głos można usunąć i ponownie przesłać 

w okresie kampania. 
 

6. Żadne dane osobowe uczestnika („głosującego”) nie będą zbierane przez Promotora w 

momencie oddania głosu, a nazwisko uczestnika nie będzie widoczne na stronie głosowania. 
 

7. Niniejsza Promocja jest dostępna tylko dla konsumentów (np. nie dla żadnej firmy lub 

sprzedawcy). Głosy masowe oddane przez ich zakupienie, grupy konsumenckie lub strony 

trzecie nie będą akceptowane. Jeśli okaże się, że uczestnik używa oprogramowania 

komputerowego w celu obejścia tego warunku, na przykład poprzez użycie „skryptu”, „brute 

force” lub innych zautomatyzowanych środków, głosy tej osoby zostaną zdyskwalifikowane. 
 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utracone, opóźnione lub uszkodzone dane, które 

wystąpią podczas komunikacji lub transmisji głosów. 
 

WYNIK GŁOSOWANIA 
 

9. Artysta, który otrzyma największą liczbę głosów, otrzyma nagrodę ustaloną przez Promotora.  

Ten zwycięzca podlega zasadom i warunkom stron trzecich zaangażowanych w tworzenie  
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i realizację tej Nagrody. Uczestnicy biorący udział w głosowaniu nie otrzymują nagrody. 

 

10.  Zwycięski artysta zostanie ogłoszony na kanałach mediów społecznościowych Promotorów do 

15 sierpnia 2022 r . 
 

DYSKWALIFIKACJA 
 

17. Organizator zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zdyskwalifikowania uczestników, 

którzy nie zastosowali się do któregokolwiek z niniejszych warunków; lub jakikolwiek 

uczestnik, który w uzasadnionym przekonaniu ingerował w uczciwe prowadzenie niniejszej 

Promocji. 
 

RÓŻNE 
 

20.  Wszystkie decyzje Organizatora dotyczące niniejszej Promocji są ostateczne i wiążące. Nie 

będzie prowadzona żadna korespondencja dotycząca Promocji. 
 

22. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany tych warunków lub anulowania Promocja na 

dowolnym etapie w przypadku wystąpienia okoliczności wykraczających poza jej kontrole. 
 

23. Organizator przyjmuje do wiadomości, że niniejsza Promocja nie jest w żaden sposób 

sponsorowana, wspierana, administrowana ani powiązana z Facebookiem i zwalnia 

Facebooka z wszelkiej odpowiedzialności w związku z tą Promocją. Wszelkie informacje 

dostarczone przez uczestnika w ramach niniejszej Promocji są przekazywane Organizatorowi, 

a nie Facebookowi. Akceptując niniejszy regulamin, uczestnicy zwalniają Facebooka z 

odpowiedzialności w najszerszym możliwym przez prawo zakresie. 
 

24. Przystąpienie do Promocji oznacza, że uczestnicy zaakceptowali niniejsze warunki i zasady. 
 

JURYSDYKCJA/PRAWO WŁAŚCIWE 
 

25. Niniejsza Promocja podlega i będzie interpretowana zgodnie z prawem Anglii i Walii. Poprzez 

uczestnictwo, uczestnicy zgadzają się, że wszelkie spory dotyczące tej Promocji będą podlegać 

jurysdykcji sądów angielskich. 

 
 

Czerwiec - Sierpień 2022 


