
REGULAMIN Plebiscytu Wielkiej Gali Gwiazd Plejady  

1. Organizatorem „Plebiscytu Wielkiej Gali Gwiazd Plejady” (dalej: Plebiscyt) jest Onet S.A. z 
siedzibą w Krakowie (31-462) przy ul. Pilotów 10, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze 
Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - 
Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000007763, dalej: Organizator lub Onet.pl. 

2. Nadzór nad przebiegiem i realizacją Plebiscytu sprawuje: redakcja serwisu plejada.pl, 
zwana dalej: Redakcją. 

3. Plebiscyt jest przeprowadzany w serwisie: http://plejada.pl/wielka-gala-gwiazd-2017  w 
sześciu   kategoriach, w każdej z kategorii jest po czterech nominowanych, zgodnie z listą:  

1) Nadzieja Plejady: 
 

 Jan Pirowski 

 Anna Lucińska  

 Karolina Gilon  

 Karolina Pilarczyk  
 

2) Osobowość roku: 
 

 Paulina Młynarska 

 Magdalena Boczarska 

 Ilona Felicjańska 

 Michał Figurski  
 

3) Gwiazda stylu:  
 

 Sławek Uniatowski 

 Katarzyna Sokołowska 

 Anna Kalczyńska 

 Ewa Wachowicz 
 

4) Metamorfoza roku: 
 

 Karolina Szostak 

 Agnieszka Włodarczyk 

 Izabela Trojanowska 

 Beata Kozidrak 
 

5) Gwiazda sieci: 
 

 Krzysztof Gojdź  

 Jarosław Kuźniar 

 Dawid Kwiatkowski 

http://plejada.pl/wielka-gala-gwiazd-2017


 Karol „Blowek” Gązwa 
 

6) Debiut roku: 
 

 Patryk Grudowicz  

 Izabela Krzan 

 Piotr Kraśko 

 CLEO  
 

4. Głos w Plebiscycie może oddać każdy Użytkownik serwisu plejada.pl poprzez kliknięcie w 
przycisk „Wybierz” znajdujący się przy opisie wybranego Nominowanego a następnie 
zatwierdzić swoje wybory poprzez kliknięcie w przycisk: „Dalej”. W trakcie trwania 
Plebiscytu, jeden Użytkownik może zagłosować raz dziennie na każdego nominowanego w 
wszystkich kategoriach.  

5. Głosowanie w Rankingu  trwa w okresie od godz.: 11.00 w dniu: 25 kwietnia 2017 r. do 
godz.: 23.59 w dniu: 26 maja  2017 r.  

6. Organizator zastrzega, iż zabronione jest zwiększanie ilości głosów poprzez działania 
niezgodne z Regulaminem, w tym zwłaszcza poprzez wykorzystywanie systemów masowych 
głosowań lub innego rodzaju automatycznych urządzeń i programów komputerowych 
powodujących naliczanie głosów nie oddanych bezpośrednio przez Użytkowników. 

7. Nagrodą w Rankingu jest Statuetka Plejady wręczona podczas Wielka Gala Gwiazd Plejady 
w dniu: 29 maja 2017 r.  

8.  Nagroda zostanie przyznana Laureatom, którzy w poszczególnych kategoriach zdobędą 
największą liczbę głosów. W każdej z kategorii zostanie nagrodzony jeden Nominowany.  

9. Ogłoszenie wyników Plebiscytu odbędzie się  w dniu:  29 maja 2017 podczas Gali, a 
następnie na stronie plejada.pl. 

10. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Plebiscytu Uczestnicy mogą 
zgłaszać na piśmie na adres Organizatora –Onet  S.A. lub drogą elektroniczną na adres: 
konkursy@onet.pl Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres 
Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą w 
terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez wskazanego powyżej Organizatora. 

11. Regulamin Plebiscytu dostępny jest na stronie serwisu: http://plejada.pl/wielka-gala-
gwiazd-2017 oraz w siedzibie Organizatora. 

12. Niniejszy Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania. Organizator zastrzega 

sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie w przypadku zaistnienia 

ważnych przyczyn powodujących konieczność zmiany oraz w zakresie w jakim jest to 

dopuszczalne przez obowiązujące przepisy. Zmiany są wiążące od momentu ich 

zamieszczenia na stronie:  http://plejada.pl/wielka-gala-gwiazd-2017 
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