
Regulamin plebiscytu „Nagroda Publiczności 8. Międzynarodowego 
Festiwalu Szkół Teatralnych ITSelF”.  

 
 
§ 1 Postanowienia ogólne: 
1. Organizowany plebiscyt ma na celu wyłonienie spektaklu, który zdobędzie nagrodę 
publiczności 8. Międzynarodowego Festiwalu Szkół Teatralnych ITSelF (dalej: „Festiwal”). 
2. Organizatorem plebiscytu „Nagroda Publiczności 8. Międzynarodowego Festiwalu Szkół 
Teatralnych ITSelF” (dalej: "Plebiscyt") jest Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza 
w Warszawie, z siedzibą w Warszawie, ul. Miodowa 22/24.  
3. Plebiscyt trwa od 26 czerwca 2015 roku od godz. 18.00 do 1 lipca 2015 r. do godziny 21.55 
włącznie (dalej: „Okres Plebiscytu”). 
4. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę Plebiscytu i określa prawa i obowiązki jego 
Uczestników. 
5. Plebiscyt „Nagroda Publiczności 8. Międzynarodowego Festiwalu Szkół Teatralnych ITSelF” 
nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach 
wzajemnych (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r., nr 4, poz. 27 ze zm.). 
6. Wśród osób głosujących w Plebiscycie, zostanie wyłonionych dziesięć poprawnie 
wypełnionych Kuponów do głosowania (dalej: „Kupony”), których właściciele zostaną 
nagrodzeni zgodnie z zasadami opisanymi w par. 4 i 5 Regulaminu. Wzór kuponu określa 
załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu. 
 
§ 2 Uczestnictwo w Plebiscycie 
1. Z zastrzeżeniem §2 pkt. 2 Regulaminu, uczestnikiem Plebiscytu (dalej: „Uczestnik”) mogą być 
osoby fizyczne, które ukończyły 16. rok życia.  
2. W Plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora. W Plebiscycie nie mogą 
również brać udziału najbliżsi członkowie rodzin osób, o których mowa powyżej (tj. ich 
małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo).  
3. Podstawą przystąpienia do Plebiscytu jest poprawne wypełnienie Kuponu, który Uczestnik 
otrzyma przy wejściu na widownię na każdy spektakl prezentowany w ramach 8. 
Międzynarodowego Festiwalu Szkół Teatralnych ITSelF.  
4. Przystąpienie do Plebiscytu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w 
całości, a ponadto przez przystąpienie do Plebiscytu Uczestnik zobowiązuje się do 
przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, 
które uprawniają go do udziału w Plebiscycie.  
5. Udział w Plebiscycie ma charakter dobrowolny. 
 
§ 3 Przystąpienie do Plebiscytu 
1. Aby wziąć udział w Plebiscycie Uczestnik musi poprawnie wypełnić wszystkie pola na 
Kuponie otrzymanym przed spektaklem oraz podać swoją ocenę danego spektaklu w skali od 1 
do 5.  
2. Po wypełnieniu Kuponu należy wrzucić go do zaplombowanej przez Organizatora urny 
znajdującej się przy wyjściu z widowni. 
3. W Plebiscycie będą brane pod uwagę wyłącznie Kupony zawierające prawidłową treść, 
oddane w Okresie Plebiscytu. Wszystkie prawidłowo wypełnione i oddane Kuponu biorą udział 
w losowaniu, o którym mowa w §4 ust. 3. 
 
§ 4 Zasady Plebiscytu 
1. Uczestnik Plebiscytu może oddać tylko jeden głos na każdy spektakl, w którym uczestniczy w 
ramach 8. Międzynarodowego Festiwalu Szkół Teatralnych ITSelF. 
2. Ustalenie Spektaklu – Laureata Nagrody Publiczności będzie polegało na wyciągnięciu 
średniej arytmetycznej ocen spektaklu z oddanych poprawnie wypełnionych kuponów. 



3. Zwycięzcami nagród Plebiscytu zostaną osoby, których Kupony zostaną wylosowane przez 
Organizatora jako pierwszych 10 z urny podczas uroczystej Gali Zamknięcia 8. 
Międzynarodowego Festiwalu Szkół Teatralnych ITSelF.  

4. Wyniki Plebiscytu (Nagroda Publiczności) zostaną ogłoszone na uroczystej Gali Zamknięcia 8. 
Międzynarodowego Festiwalu Szkół Teatralnych ITSelF w dniu 1 lipca 2015 r. ok godz. 23.00 w 
Teatrze Collegium Nobilium. 
 
§ 5 Nagrody 
1. Nagrodą w Plebiscycie jest roczny karnet na spektakle będące w repertuarze Teatru Collegium 
Nobilium, upoważniający do wejścia na 10 spektakli dla dwóch osób w sezonie 2015/2016 lub 
upominek (katalog plakatów teatralnych Rafała Olbińskiego) 
2. Zwycięzca ma prawo wyboru: karnet albo upominek. 
 
§ 6 Postanowienia końcowe 
1. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora, w siedzibie Akademii Teatralnej 
oraz na witrynie internetowej: www.festival.at.edu.pl 
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za spowodowane siłą wyższą zakłócenia lub 
przerwy w organizacji Plebiscytu. 
3. Organizator Plebiscytu zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień  
Regulaminu, pod warunkiem, że zmiany takie nie naruszą praw nabytych Uczestników 
Plebiscytu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Regulaminu Plebiscytu „Nagroda Publiczności 8. Międzynarodowego 
Festiwalu Szkół Teatralnych ITSelF”.  

 

Wzór kuponu: 

 

 

 

 

        

Tytuł spektaklu:    Tytuł spektaklu 

Przyznane punkty (w skali od 1 do 5): ………………………………………… 

 

Imię i nazwisko: …………………………. 

Adres e-mail: …………………………………… lub: telefon kontaktowy: ………………………………………* 

 

* wymagane jest podanie adresu e-mail lub telefonu kontaktowego 

 


