REGULAMIN PLEBISCYTU
Postanowienia ogólne
1.

2.
3.

4.

5.

Organizatorem Plebiscytu „Książka Roku 2020” (dalej: „Plebiscyt”) jest Spółka Lubimyczytać.pl
Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, adres rejestrowy: ul. Słowackiego 45, 60-521 Poznań (dalej:
„Organizator”).
Plebiscyt jest organizowany przy współpracy ze spółką Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,
przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań (dalej: „Allegro”).
Celem Plebiscytu jest wyłonienie zwycięzców oraz laureatów w trzech Kategoriach Plebiscytu:
a) Książka roku,
b) Bestseller roku,
c) Fundacja/Stowarzyszenie roku.
Plebiscyt jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w następującym
harmonogramie:
a) Rozpoczęcie Plebiscytu poprzez ogłoszenie nominacji w Kategoriach Plebiscytu i rozpoczęcie
głosowania: 1 lutego 2021 r. godz. 12:00,
b) Zakończenie głosowania: 28 lutego 2021 r. do godziny 23:59,
c) Ogłoszenie wyników w Kategoriach Plebiscytu: w terminie do 10 dni od dnia zakończenia
głosowania.
Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki głosowania
internetowego w Plebiscycie i sposób wyłaniania zwycięzców i laureatów. W zakresie, w jakim
Regulamin odwołuje się do regulaminu serwisu Organizatora dostępnego na stronie internetowej
http://lubimyczytac.pl/regulamin (dalej: „Regulamin Serwisu”) odwołania należy rozumieć
zgodnie z Regulaminem Serwisu.

Nominacje w Kategorii Książka roku
1.

2.

3.

W Kategorii Plebiscytu „Książka roku” mogą wziąć udział Książki zamieszczone w Serwisie
www.lubimyczytac.pl (dalej: „Serwis”), które zostały wydane w okresie od 1 stycznia 2020 r. do
31 grudnia 2020 r.
W Kategorii Plebiscytu „Książka roku” mogą wziąć udział Książki nominowane do udziału
w Plebiscycie przez zespół Lubimyczytać.pl pod przewodnictwem Izabeli Sadowskiej – Prezesa
Zarządu Spółki („Zespół”).
Książki są nominowane w 12 kategoriach literackich (dalej: „Kategorie Literackie”):
a) Kryminał, sensacja, thriller,
b) Literatura piękna,
c) Literatura faktu,
d) Horror,
e) Literatura obyczajowa,
f) Fantasy,
g) Science fiction,
h) Autobiografia, biografia, wspomnienia,
i) Literatura młodzieżowa,

4.

j) Fantastyka młodzieżowa,
k) Literatura dziecięca,
l) Powieść historyczna.
Podczas nominacji Książek w poszczególnych Kategoriach Literackich Zespół bierze pod uwagę:
w pierwszej kolejności popularność Książki w Serwisie lubimyczytać.pl, w tym:
a) liczbę ocen i opinii Użytkowników Zarejestrowanych Serwisu,
b) wartość średniej oceny Książki wystawionej przez wszystkich Użytkowników
Zarejestrowanych od momentu wydania Książki do dnia 31.12.2020,
c) aktywność Użytkowników Zarejestrowanych związaną z danym tytułem (liczba wzmianek
tytułu w dyskusjach),
w drugiej kolejności:

a) liczbę nagród przyznanych danej Książce w Polsce i za granicą,
b) liczbę publikacji na temat danej Książki w mediach ogólnopolskich i światowych,
c) popularność danej Książki na rynku mierzoną na podstawie miejsc w zestawieniach
w ogólnoświatowych mediach,
d) wartość literacką i artystyczną, na podstawie subiektywnej opinii Zespołu.
5. W każdej Kategorii nominowanych jest maksymalnie 20 (dwadzieścia) Książek.
6. W danej Kategorii może być nominowana tylko 1 (jedna) Książka danego Autora. Ta sama Książka
może być nominowana tylko w 1 (jednej) Kategorii.
7. Książki tego samego Autora mogą być nominowane w różnych Kategoriach.
8. Książki tego samego Wydawcy mogą być nominowane zarówno w ramach jednej, jak i w wielu
Kategoriach.
9. Nominacje Książki są wynikiem samodzielnej oceny Zespołu, ostateczne, nieodwołalne i nie
podlegają reklamacji.
10. Na życzenie Autora lub Wydawcy nominowanej Książki, Organizator usunie Książkę z udziału
w Plebiscycie.
11. W przypadku usunięcia Książki przez Organizatora, o którym mowa w pkt 10, nie zostanie ona
zastąpiona przez inną Książkę.
Nominacje w Kategorii Bestseller roku
1.
2.

W Kategorii Plebiscytu „Bestseller roku” mogą wziąć udział Książki, które zostały wydane w okresie
od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
W Kategorii „Bestseller roku” nominowanych jest 5 (pięć) Książek wskazanych przez zespół
Allegro, które uzyskały najwyższą sprzedaż na platformie Allegro.pl w roku 2020 (w okresie od
1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.).

Nominacje w Kategorii Fundacja/Stowarzyszenie roku
1. W Kategorii Plebiscytu „Fundacja/Stowarzyszenie roku” nominowane mogą być fundacje
w rozumieniu ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach i stowarzyszenia w rozumieniu
ustawy dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, które stanowią organizacje pożytku
publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie („Fundacje/„Stowarzyszenia”). Potwierdzenie uzyskania statusu organizacji

pożytku publicznego przez fundację lub stowarzyszenie Organizator uzyskuje poprzez weryfikację
w Krajowym Rejestrze Sądowym.
2. Wyboru Fundacji lub Stowarzyszeń nominowanych w Plebiscycie dokonuje Zespół
Lubimyczytac.pl oraz Zespół Allegro pod przewodnictwem Izabeli Sadowskiej – Prezesa Zarządu
Spółki.
3. Zespół wybiera nominowane Fundacje/Stowarzyszenia spośród organizacji pożytku publicznego,
które aktywnie i efektywnie wspierały środowisko literackie oraz branżę książki w czasie pandemii
COVID-19 w 2020 roku.
4.

5.
6.
7.

Podczas nominacji Fundacji lub Stowarzyszenia Zespół bierze pod uwagę:
a) liczbę podejmowanych działań na rzecz wsparcia środowiska literackiego i branży książki,
w tym fakt organizacji zbiórek dla twórców, w czasie pandemii COVID-19,
b) rekomendacje wybranych organizacji branżowych działających na rynku książki,
c) popularność działań w Polsce, w tym: liczbę uczestników organizowanych wydarzeń/działań
lub jego odbiorców, wpływ działań na rynek literacki, czytelnictwo i branżę książki, liczbę
omówień w mediach i środkach komunikacji masowej, zainteresowanie czytelników
i środowiska.
Zespół nominuje maksymalnie 5 (pięć) Fundacji lub Stowarzyszeń do udziału w Plebiscycie.
Na życzenie odpowiedniego organu Fundacji lub Stowarzyszenia, Organizator usunie Fundację lub
Stowarzyszenie z udziału w Plebiscycie.
W przypadku usunięcia Fundacji lub Stowarzyszenia przez Organizatora, o którym mowa w pkt 6,
nie zostanie ona zastąpiona przez inną Fundację lub Stowarzyszenie.

Zasady głosowania w Kategorii Książka roku oraz Kategorii Fundacja/Stowarzyszenie roku
1.

2.
3.
4.

5.

6.

Głosowanie w Kategorii Książka roku oraz Kategorii Fundacja/Stowarzyszenie roku rozpoczyna się
z chwilą Rozpoczęcia Plebiscytu. Głosy można oddawać od 1 lutego 2021 r. od godziny 12:00 do
28 lutego 2021 r. do godziny 23:59.
Do głosowania uprawniony jest każdy Użytkownik Zarejestrowany w Serwisie, który posiada
założone Konto Użytkownika w Serwisie zgodnie z Regulaminem Serwisu.
Udział w głosowaniu jest bezpłatny i dobrowolny.
W przypadku wykrycia nadużyć w głosowaniu internetowym Organizator ma prawo do
anulowania nieprawidłowo oddanych głosów, w szczególności Organizator zastrzega sobie prawo
unieważnienia głosów oddanych przez Użytkowników Zarejestrowanych, którzy założyli Konto lub
korzystają z Konta Użytkownika z naruszeniem Regulaminu Serwisu.
Użytkownik Zarejestrowany może oddać:
a) W Kategorii Plebiscytu „Książka roku” – po jednym głosie w każdej z dwunastu Kategorii
Literackich,
b) W Kategorii Plebiscytu „Fundacja/stowarzyszenie roku” – jeden głos.
Aby oddać głos, Użytkownik Zarejestrowany powinien zalogować się na swoje Konto w Serwisie,
następnie przejść na stronę Plebiscytu (zakładka Książka Roku) i wybrać:
a) Książki (po jednej z danej Kategorii Literackiej) oraz/lub
b) jedną Fundację lub Stowarzyszenie,
na które chce głosować, a następnie poprzez zaznaczenie przycisku „głosuję” oddać głos.

7.

Osoba, która chce oddać głos i nie jest Użytkownikiem Zarejestrowanym Serwisu, musi utworzyć
(przynajmniej na czas głosowania) darmowe Konto Użytkownika w Serwisie na zasadach

8.
9.
10.
11.

12.

13.

określonych w Regulaminie Serwisu. Założenie Konta Użytkownika możliwe jest pod linkiem
https://lubimyczytac.pl/zarejestruj.
W przypadku usunięcia Konta Użytkownika Zarejestrowanego w Serwisie podczas trwania
głosowania, oddane przez niego głosy zostaną uwzględnione przy sumowaniu głosów.
Użytkownik Zarejestrowany nie może zmienić już oddanego głosu.
Podczas trwania głosowania widoczna będzie łączna suma oddanych w Plebiscycie głosów, a także
łączna suma głosów oddanych w ramach danej Kategorii Plebiscytu.
Liczba głosów oddana na daną Książkę/daną Fundację lub Stowarzyszenie jest niejawna, zostanie
ona upubliczniona dopiero po zakończeniu głosowania w chwili publicznego zaprezentowania
wyników Plebiscytu.
W trakcie trwania Plebiscytu Użytkownicy Zarejestrowani mogą omawiać w Serwisie swój wybór
z innymi Użytkownikami Zarejestrowani, a także zachęcać do oddania głosów na wybrane Książki,
Stowarzyszenia lub Fundacje.
W trakcie trwania Plebiscytu można zachęcać za pośrednictwem mediów lub innych środków
komunikacji masowej do oddania głosów na nominowane Książki, Stowarzyszenia lub Fundacje.

Zasady wyłonienia zwycięzców oraz laureatów w Kategorii Książka roku
oraz Fundacja/Stowarzyszenie roku
1.

Zwycięzcą w Kategoriach Książka roku oraz Kategorii Fundacja/Stowarzyszenie roku zostaje:
a) Książka (w każdej Kategorii Literackiej osobno),
b) Fundacja lub Stowarzyszenie,
które zgromadziły najwięcej głosów czytelników w trakcie trwania głosowania.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

W przypadku równej liczby głosów, zwycięstwo przypada ex aequo, Książkom, Fundacjom lub
Stowarzyszeniom, które uzyskały największą liczbę głosów w swojej Kategorii.
Zwycięska Książka otrzyma tytuł „Książka Roku 2020 w Kategorii x”, gdzie x jest nazwą Kategorii
Literackiej, w której Książka zwyciężyła.
Tytuł, o którym mowa w ust. 3 jest niezbywalny.
Wydawcy oraz Autorzy Książek, które zwyciężą w Plebiscycie, mogą posługiwać się otrzymanym
tytułem „Książka Roku 2020 w Kategorii x”, gdzie x jest nazwą Kategorii Literackiej, w której
Książka zwyciężyła.
Fundacja lub Stowarzyszenie, które zwycięży w Plebiscycie, może posługiwać się otrzymanym
tytułem „Fundacja Literacka/Stowarzyszenie Literackie roku 2020 w Plebiscycie Książka Roku”.
Zwycięzca oraz pozostali laureaci w Kategorii Fundacja/Stowarzyszenie Roku otrzymają nagrody
finansowe w wysokości proporcjonalnej do zajętego miejsca w głosowaniu czytelników:
a) za zajęcie pierwszego miejsca przewidziana jest nagroda w wysokości 70 000 złotych,
b) za zajęcie drugiego miejsca przewidziana jest nagroda w wysokości 60 000 złotych,
c) za zajęcie trzeciego miejsca przewidziana jest nagroda w wysokości 50 000 złotych,
d) za zajęcie czwartego miejsca przewidziana jest nagroda w wysokości 40 00 złotych,
e) za zajęcie piątego miejsca przewidziana jest nagroda w wysokości 30 000 złotych.
W przypadku, gdyby zwycięzcy lub laureaci otrzymali identyczną liczbę głosów, przyjmuje się, że
wszyscy zwycięzcy lub laureaci z tą samą liczbą głosów zajęli miejsce ex aequo i zostanie im
przyznana nagroda w wysokości wynoszącej równowartość sumy nagrody za miejsce zajęte ex
aequo oraz nagrody przysługującej za następne miejsce podzielonej równomiernie pomiędzy

wszystkich zwycięzców lub laureatów z tym samym wynikiem w głosowaniu. Nagrody za następne
miejsce po miejscu zajętym ex aequo nie przyznaje się.
9. W ciągu 14 dni od zakończenia Plebiscytu Organizatorzy skontaktują się ze zwycięzcą i laureatami
w celu ustalenia formy i terminu wpłaty.
10. Otrzymująca nagrodę Fundacja lub Stowarzyszenie będzie zobowiązana właściwie rozpoznać po
swojej stronie skutki podatkowe związane z jej otrzymaniem.
Zasady wyłonienia zwycięzcy Plebiscytu w Kategorii Bestseller roku
1.
2.

Zwycięzcą Plebiscytu w Kategorii Bestseller roku jest Książka, która uzyskała najwyższą nominalną
sprzedaż na platformie Allegro.pl w roku 2020 (w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.).
Zwycięzca w Kategorii Bestseller roku nie jest wyłaniany w drodze głosowania czytelników.

Ogłoszenie wyników we wszystkich Kategoriach Plebiscytu
1. Wyłonienie zwycięzców i laureatów Plebiscytu nastąpi w terminie do 10 dni od dnia zakończenia
głosowania.
2. Informacja o zwycięzcach i laureatach zostanie podana do publicznej wiadomości w formie wpisu
na stronie głównej Serwisu, a także w zakładce Plebiscytu.
Przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Zarejestrowanych, którzy biorą udział
w głosowaniu internetowym w Plebiscycie jest Organizator. Dane osobowe będą wykorzystywane
w celu umożliwienia wzięcia udziału w głosowaniu internetowym w Plebiscycie oraz wyłonienia
zwycięzców i laureatów. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania
umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO).
2. Organizator nie udostępnia danych osobowych Allegro oraz innym współpracującym przy
Plebiscycie Partnerom.
3. Użytkownikom Zarejestrowanym, którzy biorą udział w głosowaniu internetowym przysługują
następujące prawa: prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia, jak również do wniesienia skargi do organu
nadzorczego. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Organizatorem.
Dane kontaktowe Organizatora wskazane są powyżej.
4. Pozostałe informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora dostępne są
w Polityce Prywatności pod adresem https://lubimyczytac.pl/informacje-prawne#politykaprywatnosci.
Postanowienia końcowe
1.
2.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się Regulamin Serwisu oraz
przepisy Kodeksu Cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) problemy w funkcjonowaniu strony internetowej Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one
w odniesieniu do zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był
w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów
związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej,
b) udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu
Serwisu i szkody tym spowodowane.

3.

4.
5.
6.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub
z innej ważnej przyczyny. O wszelkich zmianach Użytkownicy zostaną poinformowani poprzez
umieszczenie stosownej informacji na stronie Plebiscytu.
Reklamacje Użytkowników dotyczące głosowania internetowego będą rozpatrywane przez
Organizatora, w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji.
Regulamin oraz dodatkowe informacje na temat Plebiscytu dostępne są na stronie
https://lubimyczytac.pl/plebiscyt.
Niniejszy Regulamin można utrwalić w postaci wydruku lub zapisu elektronicznego.

