
Regulamin głosowania „Wybory Miss VitaDiet” 

 

§1 

1. Organizatorem Głosowania „Wybory Miss VitaDiet” jest Ośrodek Badawczo-Produkcyjny 

Politechniki Łódzkiej ICHEM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (93 - 231), przy ul. Dostawczej 

12a, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 

0000111218, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział 

Gospodarczy KRS, NIP: 7250012663, producent i dystrybutor suplementów diety marki 

VITADIET (zwanym dalej: „Organizatorem”). 

2. Wszelkie prawa do nazwy Głosowanie „Wybory Miss VitaDiet” oraz wszelkie prawa 

związane z prawami własności intelektualnej Głosowania  „Wybory Miss VitaDiet” 

przysługują Organizatorowi. 

3. Zasady głosowania online określa regulamin  Głosowania „Wybory Miss VitaDiet”.  

4. Głosowanie "Wybory Miss VitaDiet" odbywa się w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Miss 

Polonia 2019 organizowanego przez IGO-ART. Jadwiga Piątek Włodarczyk z siedzibą w 

Łodzi, ul. Tymienieckiego 25c / 321, 90-350 Łódź  

5. Głosowanie "Wybory Miss VitaDiet" odbywa się na uczestniczki Ogólnopolskiego 

Konkursu Miss Polonia 2019, wskazane na stronie internetowej Organizatora.  

6. Głosowanie „Wybory Miss VitaDiet” jest organizowane w trzech etapach: 

a) I etap - głosowanie elektronicznie za pośrednictwem Internetu, za pośrednictwem 

strony www Organizatora dostępnym pod adresem https://vitadiet.pl/pl/. 

b) II etap - głosowanie elektroniczne za pośrednictwem Internetu przez pracowników 

Organizatora 

c) III etap - głosowanie w trakcie warsztatów organizowanych przez organizatora 

Ogólnopolskiego Konkursu Miss Polonia 2019. 

7. „Biorącym udział w głosowaniu” lub „głosującym” w rozumieniu niniejszego Regulaminu 

jest osoba, która odda swój głos online na jedną z kandydatek w Głosowaniu „Wybory Miss 

VitaDiet” za pośrednictwem strony internetowej o adresie: https://vitadiet.pl/pl/. 

8. Biorący udział w głosowaniu, przed oddaniem głosu potwierdza zapoznanie  się z 

Regulaminem.  

9. Biorący udział w głosowaniu przez stronę www ma możliwość jednokrotnego oddania 

głosu.  

10. Organizator ogłosi wynik głosowania przez stronę www poprzez jego publikacje na 

stronie https://vitadiet.pl/pl w dniu  23.11.2019r. 

11. Biorący udział w głosowaniu nie może doprowadzać do destabilizacji strony internetowej 

https://vitadiet.pl/pl/ oraz dostarczać treści o charakterze bezprawnym. 

12. Oddanie głosu w głosowaniu online jest bezpłatne i można to robić do 20.11.2019r. 



13. Oddawanie głosów przez pracowników odbędzie się poprzez wewnętrznie wybrany system 

głosowania i na jego podstawie przyznane zostaną kolejne punkty do wyniku ostatecznego. 

Zakres przewidywanej punktacji tym etapie wynosi 1 – 20. 

14. Ocena kandydatek poprzez warsztaty i przygotowany dla nich quiz odbędzie się w trakcie 

zgrupowania w dniach 13-22.11.2019r. i na podstawie tego przyznane zostaną kolejne punkty 

do wyniku ostatecznego. 

Zakres przewidywanej punktacji tym etapie wynosi 1 – 20. 

15. Głosy ze wszystkich trzech etapów będą się sumowały, a ich ważność w zestawieniu 

całkowitym rozłoży się następująco: 

1. Etap 20 % 

2. Etap 30 % 

3. Etap 50 % 

§2 

Postanowienia końcowe 

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.  

2. Niniejszy Regulamin można utrwalić w postaci wydruku lub zapisu elektronicznego. 

3. W przypadku uzyskania przez Organizatora informacji o działaniach Biorącego udział w 

głosowaniu niezgodnych z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone 

korzystanie), Organizator może przetwarzać dane osobowe Biorącego udział w głosowaniu w 

zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. 


