
REGULAMIN PLEBISCYTU NAJPIĘKNIEJSZE POLSKIE SŁOWO 

 
 
§ 1 

Zasady ogólne i cel Plebiscytu 

 
1. Organizatorem plebiscytu na „Najpiękniejsze Polskie Słowo”, dalej nazywanym 

„Plebiscytem” jest Fundacja Akademia Retoryki Igora Zalewskiego z siedzibą w 

Warszawie, ul. Skierniewicka 21 lok. 53, 01-230 Warszawa, KRS 0000646505, NIP 

527-278-66-03, dalej jako „Organizator”. 

2. Celem plebiscytu jest: wyłonienie najpiękniejszego polskiego słowa. 

3. Niniejszy regulamin   określa   zasady   głosowania   online   w   Plebiscycie 

„Najpiękniejsze Polskie Słowo”. 

4. „Biorącym udział w głosowaniu” lub „głosującym” w rozumieniu niniejszego 

Regulaminu jest osoba, która odda swój głos online na jedno słowo w Plebiscycie 

„Najpiękniejsze Polskie Słowo” za pośrednictwem strony internetowej o adresie: 

https://akademiaretoryki.pl/. 

5. “Ambasadorami” w rozumieniu niniejszego regulaminu są osoby wyznaczone 

przez organizatora reprezentujące plebiscyt. Zadaniem ambasadora jest wybór 

najpiękniejszego słowa. 

5. Przystąpienie do plebiscytu oznacza akceptację niniejszego regulaminu. 

 
 

 
§ 2 

Zasady, przebieg i czas trwania Plebiscytu 

 
1. Plebiscyt będzie trwał od 26 kwietnia 2021 r. do 7 czerwca 2021 r. i będzie polegał 

na głosowaniu na jedno z 10 słów podanych przez Organizatora. 

2. Każde słowo, na które będzie można głosować, zostanie wybrane przez jednego z 

10 ambasadorów projektu. 

3. Słowa, na które można głosować zostaną upublicznione do 28.04.2021. 

4. Głosowanie zostanie przeprowadzone na stronie internetowej Organizatora - 

https://akademiaretoryki.pl/ 

5. W dniu 7 czerwca 2021 r. Organizator ogłosi wyniki Plebiscytu - w swoich mediach 

społecznościowych oraz na swojej stronie internetowej. 
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§ 3 

Warunki wzięcia udziału w Plebiscycie 

 
1. Głosowanie w Plebiscycie jest bezpłatne, dobrowolne oraz tajne. W Plebiscycie 

można głosować codziennie. 

 

 
 
 
§4 

Reklamacje 

 
1. W przypadku reklamacji związanych z funkcjonowaniem strony internetowej, 

za pomocą której odbywa się głosowanie online lub z samym głosowaniem online, 

należy pisemnie lub e-mailowo skontaktować się z Organizatorem. W ciągu 14 dni 

roboczych Biorący udział w głosowaniu otrzyma odpowiedź zwrotną od 

Organizatora. 

2. Reklamację należy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres mailowy: 

kontakt@akademiaretoryki.pl. 

3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres osoby składającej reklamację 

oraz opis przyczyn lub powodów reklamacji, a także oczekiwany sposób jej 

rozpatrzenia. 

 

 
§5 

Postanowienia końcowe 

 
1. Wszelkie informacje o Plebiscycie zawarte w jakichkolwiek materiałach 

promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami 

wiążącymi są postanowienia Regulaminu. 

2. Regulamin jest dostępny przez czas trwania Plebiscytu na stronie internetowej 

Organizatora. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany zostaną 

ogłoszone taką samą drogą, jaką nastąpiło ogłoszenie niniejszego Regulaminu. 

4. Wszelkie dodatkowe informacje na temat Plebiscytu można uzyskać kontaktując 

się z Organizatorem na stronie internetowej pod adresem: www.akademiaretoryki.pl 

lub     kontaktując     się     z     Organizatorem     pod     adresem mailowym: 

kontakt@akademiaretoryki.pl. 
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