
REGULAMIN GŁOSOWANIA 

INTERNETOWEGO NA 

LOKALIZACJĘ 

ZAMGŁAWIACZY 

 

 

 
1. ORGANIZATORZY  

Organizatorami głosowania są: Miasto Gdańsk, Gdańska Infrastruktura 

Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o. o.  

 

2. PRZEDMIOT GŁOSOWANIA  

Celem głosowania jest wyłonienie dwóch lokalizacji, w których zostaną 

posadowione zamgławiacze w sezonie letnim 2016 r.  

Zamgławiacze to mobilne urządzenie modułowe wykonane z betonu 

architektonicznego i drewna. W drewnianych żaluzjach ukryte są dysze wodne 

tworzące wokół tej instalacji delikatny, wilgotny mikroklimat. Jego konstrukcja 

nie powoduje moczenia ubrań, a jedynie delikatne orzeźwienie w upalne dni.  

 

3. SPOSÓB GŁOSOWANIA  

Głosowanie internetowe zostanie przeprowadzone na stronie www.blizejzrodel.pl. 

Ma charakter otwarty i ogólnodostępny.  

Głosowanie internetowe trwa od 21.03.2016 do 17.04.2016 do godziny 24:00. 

Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia tego terminu, bez 

konieczności zmiany regulaminu.  

Przez głosowanie internetowe rozumie się oddanie głosu przez Uczestnika 

Głosowania na jedną z dziesięciu wskazanych w formularzu lokalizacji.  

Przed oddaniem głosu należy wpisać automatycznie wygenerowane hasło.  

 

Głosowanie odbywa się w ramach kampanii WODOWANIE LATA i jest częścią 

obchodów ŚWIATOWEGO DNIA WODY 2016.  

 

 

http://www.blizejzrodel.pl/


 

4. OGŁOSZENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA  

Ogłoszenie wyników głosowania nastąpi najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od 

daty zakończenia głosowania.  

Wyniki głosowania zostaną opublikowane na stronach: 

www.gdansk.pl,www.giwk.pl, www.blizejzrodel.pl  

 

5. APLIKACJA  

W ramach podziękowania za oddany głos, internauci mają możliwość 

zaprojektowania wodnych, letnich gadżetów. Najpopularniejszy spośród danego 

typu gadżetu projekt zostanie wyprodukowany, a jego autor otrzyma go w 

prezencie. Łącznie zostanie wyprodukowanych pięć typów gadżetów.  

 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

Regulamin opublikowany został w wersji elektronicznej na stronach 

internetowych: www.blizejzrodel.pl, www.giwk.pl 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu.  

Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji głosowania.  

Organizator zastrzega sobie prawo do niezrealizowania inwestycji w miejscach 

wskazanych w głosowaniu internetowym, z ważnych przyczyn technicznych lub 

prawnych nie znanych w trakcie głosowania.  

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji posadowienia nowych 

zamgławiaczy.  

Wybrane w trakcie głosowania lokalizacje zamgławiaczy nie są lokalizacjami 

stałymi.  

Fundatorem zamgławiaczy jest Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-

Kanalizacyjna Sp. z o. o. 

Przystąpienie do głosowania oznacza akceptację Regulaminu. We wszystkich 

sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy o ochronie danych osobowych.  

Wszelkie spory związane z niniejszym głosowaniem internetowym będą  

rozpoznawane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.  

Przystąpienie do projektowania jest jednoznaczne ze zgodą na przetwarzanie 

adresu e-mailowego do celów marketingowych organizatorów.  



Przystąpienie do głosowania jest jednoznaczne ze zgodą na przetwarzanie 

danych osobowych jego uczestników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o 

ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r nr 101, poz. 926 z późn. zm.)  

 

KONTAKT W SPRAWIE GŁOSOWANIA  

konkurs@giwk.pl 

 


