
Regulamin plebiscytu "Bryła ROKU 2017" („Regulamin”). 

 

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA PLEBISCYTU  

1.1 Organizatorem plebiscytu "Bryła Roku 2017", zwanego dalej "Plebiscytem" jest: Agora S.A., z 
siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, o kapitale zakładowym wpłaconym w 
całości w wysokości 47.665.426,00 zł, NIP 526-030-56-44, właściciel serwisu internetowego 
dostępnego pod adresem www.bryla.pl („Serwis”), zwana dalej "Organizatorem". Organizator 
jest również fundatorem nagród dla uczestników Plebiscytu.  

1.2 Organizator informuje o Plebiscycie na łamach Serwisu, jak również w profilu użytkownika Bryła 
na stronie internetowej serwisu Facebook.com (”Profil”).  

1.3 Udział w Plebiscycie jest możliwy od dnia 3.04.2018 od godziny 12:00 do dnia 15.05.2018 do 
godziny 23:59, w dwóch etapach, o których mowa w ustępie 3.  

1.4 Regulamin stanowi podstawę przebiegu Plebiscytu, wyłonienia jego laureatów oraz zwycięzcy. 
1.5 Organizator powołuje spośród swoich pracowników komisję ds. Plebiscytu, której zadaniem jest 

prowadzenie prac przewidzianych niniejszym regulaminem oraz nadzór nad prawidłowym 
przebiegiem Plebiscytu.  
 

2. WARUNKI UCZESTNICTWA  

2.1 Uczestnikami Plebiscytu mogą byd użytkownicy Serwisu oraz Profilu. Uczestnikami Plebiscytu nie 
mogą byd pracownicy Organizatora, ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeostwo, jak 
również osoby współpracujące z Organizatorem na podstawie umów cywilnoprawnych.  

2.2 Uczestnicy Plebiscytu zobowiązują się do przestrzegania zasad określonych niniejszym 
Regulaminem.  

2.3 Uczestnictwo w Plebiscycie jest nieodpłatne. 
 

3. ZASADY I PRZEBIEG PLEBISCYTU  
 

3.1 Plebiscyt ma na celu wyłonienie najwybitniejszego budynku w Polsce, zrealizowanego w 2017 
roku. 

3.2 I etap Plebiscytu odbywa się w okresie od 03.04.2018 od godz. 12:00 do 20.04.2018 do godz. 
23:59.  

3.3 W czasie trwania I Etapu Plebiscytu użytkownicy Serwisu i Profilu będą mogli przesład 
Organizatorowi swoje propozycje budynków, które spełniają w ich opinii wymóg plebiscytowy 
najwybitniejszego budynku 2017 roku. Przesłanie ważnej nominacji będzie możliwe za pomocą:  

3.3.1 wysłanie wiadomości e-mail pod adres kontakt@bryla.pl  zawierającej zwięzłe uzasadnienie 
oraz załącznik w postaci co najmniej jednej fotografii budowli zgłaszanej do Plebiscytu;  

3.3.2 wysłanie prywatnej wiadomości wraz z fotografią nominowanej budowli na profilu serwisu 
Bryl.pl w społecznościowym portalu facebook.com (https://www.facebook.com/BrylaPL).  

3.4 Za moment dokonania zgłoszenia nominacji w sposób określony w ust. 3.3 uważa się moment, w 
którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze Serwisu/serwerze organizatora/profilu w 
portalu facebook.com. Nominacje nie spełniające warunków wskazanych w pkt 3.3 nie będą 
brane pod uwagę.  

3.5 Spośród nadesłanych nominacji komisja ds. Plebiscytu wyłoni 10 najpełniej spełniających wymóg 
plebiscytowy. Budynki wskazane we wskazanych nominacjach zostaną poddane pod głosowanie 
użytkowników Serwisu i Profilu w II Etapie Plebiscytu.  

https://www.facebook.com/BrylaPL


3.6 O ile komisja ds. Plebiscytu uzna, że spośród nadesłanych nominacji mniej niż 10 spełnia wymóg 
poddania pod głosowanie w II etapie Plebiscytu, jest uprawniona do uzupełnienia liczby 
nominacji o własne propozycje, tak, aby łącznie list obejmowała 10 budynków nominowanych w 
Plebiscycie.  

3.7 II etap Plebiscytu odbywa się w okresie od 26.04.2018 od godz. 12:00 do 15.05.2018 do godz. 
23:59.  

3.8 W II Etapie Plebiscytu nominacje, o których mowa w pkt. 3.5 oraz 3.6, zostaną opublikowane w 
Serwisie i poddane głosowaniu użytkowników.  

3.9 Aby oddad w Plebiscycie ważny głos, głosujący musi skorzystad z formularza głosowania 
dostępnego w Serwisie:  
- oznaczyd wybrany budynek (tylko jeden jednocześnie) poprzez zaznaczenie odpowiedniego 
pola,  
- wysład głos poprzez naciśnięcie pola GŁOSUJ.  

3.10 Po oddaniu głosu w sposób określony w ustępach powyżej głosujący nie może dokonywad w 
nim żadnych zmian. Za chwilę złożenia głosu uważa się chwilę jego wpływu na serwer 
Organizatora. 

3.11 Spośród nominacji, o których mowa w pkt. 3.5 oraz 3.6, jury w drodze głosowania we 
własnym gronie wyłoni jeden budynek, któremu zostanie przyznany tytuł „Bryła Roku Jury” 
 

4. ROZSTRZYGNIĘCIE PLEBISCYTU 
  

4.1 Poprzez zliczenie głosów oddanych przez głosujących, zgodnie z trybem wskazanym w ust. 3.10, 
3.11, Organizator wyłoni zwycięzcę Plebiscytu, tj. budynek, który otrzymał największą liczbę 
głosów internautów oraz jury.  

4.2 Ogłoszenie wyniku Plebiscytu nastąpi poprzez publikację w Serwisie i Profilu w dniu 17.05.2018 r. 
  

5. REKLAMACJE  
 

5.1 Reklamacje dotyczące spraw związanych z Plebiscytem należy składad na piśmie wraz z 
uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z 
dopiskiem  „Bryła ROKU 2017”. Reklamacje należy składad w terminie nie późniejszym niż 30 
(trzydziestu) dni od daty zakooczenia Plebiscytu, bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub 
listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).  

5.2 Reklamacje rozpatrywad będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich 
otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie 
zawierającym reklamację.  
 

6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  
 

6.1 Dane osobowe uczestników Plebiscytu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Plebiscytu. 
6.2 Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o 

ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest 
Organizator.  

6.3 Uczestnik podający swoje dane osobowe ma prawo wglądu do tych danych osobowych oraz ich 
poprawiania.  

6.4 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w I Etapie 
Plebiscytu. 


