REGULAMIN PLEBISCYTU
Organizatorem Plebiscytu „Książka Roku 2019” jest Lubimyczytać.pl Sp. z o.o., przy
współpracy z Allegro, Starym Browarem oraz Miastem Poznań.
Zasady głosowania
1. Głosy na książki w każdej z kategorii oraz na wydarzenie roku, można oddawać od 3
lutego 2020 r. od godziny 12:00 do 29 lutego 2020 r. do godziny 23:59.
2. Każdy Użytkownik serwisu lubimyczytac.pl może oddać jeden głos w danej kategorii
(łącznie można oddać 13 głosów).
3. Aby oddać głos Użytkownik powinien zalogować się na swoje konto w serwisie,
następnie przejść na stronę Plebiscytu (zakładka Książka Roku) i wybrać książki oraz/
lub wydarzenie literackie (po jednej z danej kategorii), na które chce głosować oraz
kliknąć przycisk „głosuję”.
4. Osoba, która chce oddać głosy i nie jest Użytkownikiem serwisu lubimyczytać.pl,
musi utworzyć (przynajmniej na czas głosowania) darmowe konto w serwisie na
zasadach określonych w regulaminie serwisu dostępnym na stronie internetowej http://
lubimyczytac.pl/regulamin
5. W przypadku usunięcia konta Użytkownika w serwisie podczas trwania Plebiscytu,
oddane przez niego głosy zostaną uwzględnione przy sumowaniu głosów.
6. Użytkownik nie może zmienić już oddanego głosu.
7. Podczas trwania głosowania widoczna będzie łączna suma oddanych w Plebiscycie
głosów, a także łączna suma głosów oddanych w ramach danej kategorii.
8. Liczba głosów oddana na daną książkę/dane wydarzenie jest niejawna, zostaną one
upublicznione dopiero po zakończeniu głosowania w chwili publicznego
zaprezentowania laureatów.
9. Udział w głosowaniu jest bezpłatny i dobrowolny.

10. Użytkownik oddający swoje głosy na wybrane przez siebie książki wyraża zgodę na
postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie.
11. W trakcie trwania Plebiscytu Użytkownicy mogą omawiać swój wybór z innymi
Użytkownikami, a także zachęcać do oddania głosów na wybrane książki.
12. W trakcie trwania Plebiscytu można zachęcać za pośrednictwem mediów lub innych
środków komunikacji masowej do oddania głosów na nominowane książki.
Wybór nominowanych książek
Zespół Lubimyczytać.pl pod przewodnictwem Izabeli Sadowskiej – Prezesa Zarządu
Lubimyczytać.pl Sp. z o.o., wybrał nominowane książki spośród wszystkich książek
zamieszczonych w serwisie, które zostały wydane w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31
grudnia 2019 r.
1. Książki zostały nominowane w 12 kategoriach:


Kryminał, sensacja, thriller;



Literatura piękna;



Literatura faktu;



Horror;



Literatura obyczajowa;



Fantasy;



Science fiction;



Autobiografia, biografia, wspomnienia;



Literatura młodzieżowa;



Fantastyka młodzieżowa;



Literatura dziecięca;



Powieść historyczna.

2. Podczas nominacji książki zespół lubimyczytać.pl brał pod uwagę:
- w pierwszej kolejności popularność książki w serwisie lubimyczytać.pl w tym:


liczbę ocen i opinii Użytkowników serwisu,



wartość średniej oceny książki wystawionej przez wszystkich Użytkowników od
momentu wydania książki do dnia 31.12.2019,



aktywność Użytkowników wokół danego tytuły (liczba wzmianek tytułu w
dyskusjach),
- w drugiej kolejności:



liczbę nagród przyznanych danej książce w Polsce i za granicą,



liczbę publikacji na temat danej książki w mediach ogólnopolskich i światowych,



popularność danej książki na rynku mierzoną na podstawie miejsc w zestawieniach w
ogólnoświatowych mediach,



wartość literacką i artystyczną, na podstawie subiektywnej opinii zespołu
oceniającego.

3. W każdej kategorii nominowanych jest maksymalnie 20 książek. Nominowane książki
w danej kategorii nie mogą być napisane przez tego samego autora.
4. Ta sama książka może być nominowana tylko w jednej kategorii.
5. Książki tego samego autora mogą być nominowane w różnych kategoriach.
6. Książki tego samego wydawnictwa mogą być nominowane zarówno w ramach jednej,
jak i wielu kategoriach.
7. Nominacje książki są subiektywne, ostateczne, nieodwołalne i nie podlegają
reklamacji.
8. Na życzenie Autora lub Wydawcy nominowanej książki, Organizator usunie książkę z
udziału w Plebiscycie.
9. W przypadku usunięcia książki przez Organizatora, o którym mowa w pkt 9, nie
zostanie ona zastąpiona przez inną książkę.

Wybór nominowanych wydarzeń
Zespół Lubimyczytać.pl i Allegro.pl pod przewodnictwem Damiana Zapłaty - Chief
Commercial Officer Allegro Sp. z o.o. wybrał nominowane wydarzenia spośród wszystkich
wydarzeń literackich lub odnoszących się do literatury i promocji czytelnictwa, które miały
miejsce w roku 2019.

1. Podczas nominacji książki zespół roboczy brał pod uwagę:


popularność wydarzenia w Polsce i na świecie,



liczbę uczestników wydarzenia lub jego odbiorców,



wpływ wydarzenia na rozwój rynku literackiego lub czytelnictwa,



liczbę omówień w mediach i środkach komunikacji masowej,



zainteresowanie czytelników,



wpływ na kulturę wysoką i kulturę popularną a także promocję literatury w Polsce i za
granicą

Ogłoszenie wyników
1. Wyłonienie laureatów Plebiscytu nastąpi w terminie do 10 dni od dnia zakończenia
głosowania.
2. Informacja o zwycięzcach zostanie podana do publicznej wiadomości w trakcie
trwania gali finałowej, a następnie na łamach serwisu lubimyczytać.pl.
3. W ramach kategorii wygrywa Książka oraz Wydarzenie, które zgromadziły najwięcej
głosów czytelników w trakcie trwania głosowania.
4. W przypadku równej liczby głosów, zwycięstwo przypada ex aequo książkom, które
uzyskały największą liczbę głosów.
5. Zwycięska książka otrzyma tytuł „Książka Roku 2019 w kategorii x” gdzie x jest
nazwą kategorii, w której książka zwyciężyła.
6. Tytuł jest niezbywalny.
7. Wydawcy oraz Autorzy książek, które zwyciężą w plebiscycie, mogą posługiwać się
otrzymanym tytułem „Książka Roku 2019 w kategorii x”, gdzie x jest nazwą
kategorii, w której przyznano nagrodę.
Nagrody dodatkowe dla użytkowników głosujących w Plebiscycie
1. W ramach głosowania organizator Plebiscytu rozda głosującym użytkownikom kody
Allegro Smart!. Pula kodów Allegro Smart! jest ograniczona do 50 000 szt.
2. Warunkiem otrzymania kodu jest oddanie głosu na wydarzenie roku.

3. Kody przyznawane są jednorazowo wyłącznie w ramach Plebiscytu i nie powodują
wyrażenia dodatkowych zgód marketingowych lub pokrewnych.
4. Indywidualne kody na usługę Allegro Smart! zostaną wysłane do użytkownika w
wiadomości prywatnej w ramach serwisu lubimyczytac.pl na jego skrzynkę dostępną
po zalogowaniu pod adresem https://lubimyczytac.pl/skrzynka/wszystkie, w sekcji
„Moje konto” w ciągu 1 godziny od momentu oddania głosu i będą dostępne do
pobrania z treści wiadomości.
5. Kody pozwalają na przedłużenie posiadanej usługi Allegro Smart! (o ile użytkownik
dokonał takiej aktywacji wcześniej na stronie Allegro.pl) lub na dokonanie nowej
aktywacji usługi.
6. Kody są ważne przez 1 miesiąc od momentu aktywacji na stronie:
https://allegro.pl/smart/kod i należy je aktywować do dnia 31.03.2020 r.
7. Na jednym koncie użytkownika Allegro można użyć jednego kodu promocyjnego
Allegro Smart!
8. Wszelkie informacje dotyczące usługi Allegro Smart! dostępne są pod adresem:
https://allegro.pl/regulaminy/regulamin-uslugi-allegro-smart-jD4xM390DU3
Pozostałe
1. Zasady Plebiscytu mogą ulec zmianie. O wszelkich zmianach Użytkownicy zostaną
poinformowani poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie Plebiscytu.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszymi Zasadami stosuje się regulamin ogólny
serwisu dostępny na stronie internetowej http://lubimyczytac.pl/regulamin oraz
przepisy Kodeksu Cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.
3. Administratorem danych osobowych wykorzystywanych w celu wzięcia udziału w
głosowaniu oraz umożliwiających przyznanie kodów dla użytkowników jest
Lubimyczytac.pl. sp. z o.o. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych
przez Administratora oraz o przysługujących prawach dostępne jest w Polityce
Prywatności pod adresem https://lubimyczytac.pl/informacje-prawne#politykaprywatnosci

4. Organizator nie udostępnia danych osobowych współpracującym przy Plebiscycie
Partnerom.

