REGULAMIN GŁOSOWANIA INTERNETOWEGO
NA WYBÓR SZKÓŁ
DO KTÓRYCH ARCELORMITTAL POLAND
DOSTARCZY STOJAKI ROWEROWE
W RAMACH AUTORSKIEGO PROGRAMU „JUTRO BEZ SMOGU”

Postanowienia ogólne
1.

Organizatorem głosowania jest ArcelorMittal Poland Spółka Akcyjna z siedzibą
w Dąbrowie Górniczej, Al. J.Piłsudskiego 92, 41-308 Dąbrowa Górnicza,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd
Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000115891, NIP:
6342463083, kapitał zakładowy w wysokości 2 659 478 030,00 zł (opłacony w
całości) (dalej „Organizator”).

2.

Głosowanie internetowe jest realizowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3.

Głosowanie jest realizowane za pomocą narzędzia do głosowania znajdującego
się na stronie internetowej: www.jutrobezsmogu.pl/wybierzszkole

4.

Celem głosowania jest wyłonienie 20 krakowskich szkół, do których Organizator
dostarczy i zamontuje po 5 stojaków rowerowych powstałych w ramach
Programu Juro bez smogu.

5.

W oparciu o dane zebrane z krakowskich szkół przez Zarząd Infrastruktury
Komunalnej i Transportu, do głosowania zakwalifikowano placówki zgłaszające
zapotrzebowanie na 5 lub więcej stojaków rowerowych. Dane były gromadzone
przez ZIKIT w pierwszej połowie 2018 roku.

6.

Głosowanie rozpocznie się w dniu 8 października 2018 r. o godzinie 7:30, a
zakończy w dniu 21 października 2018 r. o godzinie 18:00.

7.

Głosować może każda osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Polski (dalej
„Głosujący”).

Zasady przeprowadzenia głosowania internetowego
1.

Głosujący, korzystając z wyszukiwarki szkół zamieszczonej na stronie
www.jutrobezsmogu.pl/wybierzszkole, odnajduje placówkę i klikając w przycisk
„Głosuj” oddaje na nią głos.

2.

Oddanie głosu jest możliwe po zaznaczeniu okienka Potwierdzam zapoznanie
się z Regulaminem.

3.

Głosujący może wziąć udział w głosowaniu tylko raz dziennie, oddając 1 głos
na jedną, wybraną przez siebie szkołę.

4.

Organizator wprowadza odpowiednie zabezpieczenia systemowe umożliwiające
prawidłowe przeprowadzenie głosowania. W przypadku stwierdzenia przez
Organizatora, że Głosujący oddaje głos niezgodnie z Regulaminem, np. przy
wykorzystaniu bootów czy innych narzędzi, łamiąc lub omijając zabezpieczenia
systemowe, Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania głosów oddanych
w sposób naruszający Regulamin.

5.

Informacja o wynikach głosowania zostanie opublikowana dnia 23 października,
po godzinie 12:00, na stronie www.jutrobezsmogu.pl/wybierzszkole.

6.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu
głosowania internetowego, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których
Organizator, przy zachowaniu należytej staranności, nie był w stanie
przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w tym przyczyn technicznych lub
zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej.

Postanowienia końcowe
1.

Po ogłoszeniu wyników Organizator w ciągu 14 dni roboczych skontaktuje się
ze zwycięskimi szkołami w celu uzgodnienia warunków i terminów przekazania
stojaków rowerowych oraz ich montażu.

2.

Zarówno stojaki rowerowe, jak i ich montaż, będą przekazane zwycięskim
szkołom nieodpłatnie na podstawie stosownego Protokołu przekazania.

3.

Stojaki rowerowe są realizowane i zostaną przekazane szkołom w ramach
projektu Jutro bez smogu, poprzez który Organizator włącza się w działania
urzędu miasta Krakowa, zmierzające do ograniczania niskiej emisji. Organizator
funduje bonusy pieniężne dla osób korzystających z miejskiego programu
dofinansowania, a dodatkowo ze zgromadzonych w punktach złomu starych
pieców odzyskuje złom, z którego na własny koszt produkuje stojaki rowerowe.

4.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w razie
zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny.

