
Regulamin Głosowania na ulubionych aktorkę, aktora, spektakl   

Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie pt.  

59. Międzynarodowy Dzień Teatru – Widzowie nagradzają - WANDA ‘20” 

 

 

1. Postanowienia ogólne: 

1.1. Organizatorem Głosowania jest Teatr im. Wandy Siemaszkowej, z siedzibą  

w Rzeszowie (Ul. Sokoła 7, 35-010 Rzeszów). 

1.2. Głosowanie prowadzone jest za pośrednictwem ankiety utworzonej w serwisie Google.com 

pod linkiem:  

https://docs.google.com/forms/d/1CI0oprfiuqqgwuIGzVWUzcdfMmgP6TxhxOwB2948v8o/edit 

 

1.3. W Głosowaniu mogą wziąć udział osoby będące widzami Teatru im. Wandy Siemaszkowej 

w Rzeszowie, posiadające dostęp do sieci internetowej oraz adres mailowy. Udział w 

Głosowaniu jest bezpłatny. 

1.4. Google.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane  

z organizacją głosowania. 

1.5. Głosowanie nie jest w żaden sposób sponsorowane, popierane ani przeprowadzane przez 

Google.com, ani z nim związane. 

1.6. Uczestnicy głosowania pozostają anonimowi. W adresy mailowe podane w ankiecie wgląd 

mają jedynie przedstawiciele Organizatora Głosowania. Ich podanie jest konieczne ze względu 

na weryfikacje odpowiedzi. Udział w Głosowaniu jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie 

danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.   

1.7. Głosowanie odbywa się zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, zwanego dalej 

Regulaminem oraz przepisami prawa polskiego. 

1.8. Głosowanie nie stanowi gry losowej w rozumieniu ustawy o grach i zakładach wzajemnych. 

1.9. Nad poprawnym przebiegiem Głosowania czuwać będzie zespół złożony z przedstawicieli 

Organizatora Konkursu – Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. 

1.10. Celem Głosowania jest promocja spektakli i zespołu artystycznego Teatru im. Wandy 

Siemaszkowej w Rzeszowie oraz analiza ich odbioru przez Widzów. Głosowanie jest częścią 

obchodów 59. Międzynarodowego Dnia Teatru, które ze względu na wprowadzony w kraju stan 

epidemii, zostały przełożone na nieustalony jak dotąd termin. 

2. Temat Głosowania: 

2.1. Celem Głosowania jest wyłonienie ulubionych aktorki, aktora, spektaklu Teatru im. Wandy 

Siemaszkowej w Rzeszowie. Przyznane im zostaną nagrody WANDA ‘20 w wymienionych 

kategoriach. Laureatami zostaną aktorzy i przedstawienie z największą ilością zdobytych 

głosów.  

3. Warunki udziału i przebieg Głosowania: 

3.1. W środę 25.03.2020 r. na profilach Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie w 

mediach społecznościowych Facebook oraz Instagram, a także na stronie www.teatr-rzeszow.pl 

zostanie opublikowane zaproszenie do wzięcia udziału w Głosowaniu pt. „59. Międzynarodowy 

Dzień Teatru – Widzowie nagradzają – WANDA ‘20”. Zaproszenie zostanie przesłane również 

do ogólnopolskich i lokalnych mediów z prośbą o jego rozpowszechnienie.  

3.2. Głosowanie polega na wypełnieniu ankiety stworzonej przez przedstawicieli Organizatora 

Głosowania. Biorący udział w Głosowaniu ma za zadanie wskazać w niej ulubione spektakle 

https://docs.google.com/forms/d/1CI0oprfiuqqgwuIGzVWUzcdfMmgP6TxhxOwB2948v8o/edit
http://www.teatr-rzeszow.pl/


Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie (maksymalnie 3), ulubione aktorki Teatru 

(maksymalnie 3), ulubionych aktorów Teatru (maksymalnie 3). Ankieta nie ma charakteru 

opisowego.  

3.3. W Głosowaniu biorą udział wszystkie głosy podane w ankiecie w czasie od udostępnienia 

zaproszenia do Głosowania dnia 25 marca 2020 roku do dnia 22 kwietnia 2020 roku włącznie. 

3.4. Każdy biorący udział w Głosowaniu ma prawo do jednorazowego wypełnienia ankiety 

(może zrobić to kilkakrotnie, jednak do wyniku Głosowania zostanie wliczona jedynie ankieta 

wypełniona przez niego po raz pierwszy). 

3.5. Przebieg Głosowania pozostaje niejawny do czasu ogłoszenia jego wyników. Wgląd w 

przebieg Głosowania mają jedynie przedstawiciele Organizatora Głosowania. 

3.6. Udział w Głosowaniu oznacza jednoczesną akceptację niniejszego Regulaminu. 

4. Nagrody przyznane w drodze Głosowania: 

4.1. Nagrody w Głosowaniu (zwane dalej „WANDA ‘20”) maja charakter pieniężny. 

Fundatorem nagród jest Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. To kolejno: Nagroda dla 

ulubionej aktorki - 1000 zł, Nagroda dla ulubionego aktora - 1000 zł. Nagroda dla ulubionego 

spektaklu – 3.000 zł. 

4.2. Głosowaniu będzie towarzyszył Konkurs przeznaczony dla biorących w nim udział 

internautów. Przeprowadzony zostanie na profilu Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie 

na Facebooku. Jego zasady i przebieg określa odrębny regulamin. Fundatorem nagród w 

Konkursie jest Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. 

5. Wyłonienie Laureatów i wręczenie Nagród: 

5.1. Trzech Laureatów wyłonią uczestnicy Głosowania. 

5.2. Głosy zostaną podliczone przez przedstawicieli Organizatora Głosowania – Teatru im. 

Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie - po 22 kwietnia 2020 r.  

5.3. Wyniki Głosowania zostaną podane do publicznej wiadomości podczas obchodów 59. 

Międzynarodowego Dnia Teatru w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, które 

towarzyszyć będą premierze „Iwony, księżniczki Burgunda” w terminie ustalonym przez Teatr. 

5.4. Wręczenie Nagród odbędzie się podczas ww. wydarzenia. 
 


