
Regulamin Konkursu internetowego Dolnośląskiej Ligi Talentów 

I. Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem konkursu jest Ośrodek Kultury i Sztuki z siedzibą we Wrocławiu,  zwany dalej 

Organizatorem. 

2. Kontrola poprawności prowadzenia konkursu i jego zgodności z postanowieniami regulaminu 

spoczywa na Organizatorze konkursu. 

3. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania konkursu wykluczyć z udziału w nim (w 

tym odmówić przyznania nagrody) uczestnika, w stosunku do którego będzie mieć 

uzasadnione podejrzenia o działalności sprzecznej z niniejszym regulaminem. 

4. W uzasadnionych przypadkach Organizator może zmienić niniejszy regulamin. Zmiany do 

regulaminu będą wprowadzane w formie aneksów i będą obowiązywać od momentu 

umieszczenia regulaminu w zmienionej formie na stronie www.dolita.pl 

5. Informacje o konkursie będą dostępne na stronie www.dokis.pl oraz na oficjalnym fanpageu 

na Facebooku https://www.facebook.com/dokispl 

 

II. Zasady konkursu 

 

1. Konkurs składa się z dwóch etapów: 

 Etap I – po każdej z eliminacji uczestnicy, którzy nie dostali się do ścisłego finału 

głosami jury walczą o głosy internautów. Uczestnik, który po każdej z eliminacji 

otrzyma najwięcej głosów przechodzi do półfinału głosowania, 

 Etap II – po wszystkich zakończonych eliminacjach 4 uczestników, którzy uzyskali 

największą liczbę głosów w każdym z głosowaniu walczą o wejście do ścisłego finału 

Dolnośląskiej Ligi Talentów. Głosowanie finałowe będzie odbywało się na takich 

samych zasadach jak poprzednie. Uczestnik, który otrzyma najwięcej głosów wystąpi 

w wielkim finale.  

 

2. Konkurs będzie odbywał się na oficjalnym fanpageu portalu dokis.pl Tutaj 

3. I etap Konkursu dotyczący uczestników poszczególnych eliminacji będzie odbywał się w 

następujących terminach: 

 20.05.2014– 25.05.2014 (23:59)-  głosowanie na uczestników z eliminacji w 

Obornikach Śląskich, 

 27.05.2014– 1.06.2014 (23:59)– głosowanie na uczestników z eliminacji w Bogatyni,  

 10.06.2014– 15.06.2014 (23:59) – głosowanie na uczestników z eliminacji w Lubina, 

 17.06.2014- 22.06.2014 (23:59) – głosowanie na uczestników z eliminacji w Kłodzku. 

4. Konkurs polega na głosowaniu poprzez kliknięcie przycisku ,,lubię to” pod zdjęciem danego 

uczestnika. Kliknięcie ,,lubię to” oznacza oddanie jednego głosu na danego uczestnika, 
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5. Aby głos był ważny, głosujący musi polubić oficjalny fanpage DOKiS na Facebooku  

https://www.facebook.com/dokispl, obejrzeć występ uczestnika w specjalnej zakładce 

konkursowej  Dokis TV, a następnie oddać głos na swojego faworyta Tutaj 

6. Głosy zdobyte w I etapie nie przechodzą do II etapu, głosowanie w II etapie każdy z czworga 

uczestników rozpocznie z zerową liczbą głosów. 

7. II etap głosowania rozpocznie się po zakończeniu I etapu t.j.  24.06.2014 i potrwa do 

29.06.2014. Zwycięzca zostanie ogłoszony najpóźniej następnego dnia po zakończeniu 

głosowania.  

 

III. Nagrody 

1. Nagrodą jest dzika karta i występ w wielkim finale Dolnośląskiej Ligi Talentów w Teatrze 

Polskim we Wrocławiu dnia 16.10.2014. 

 

IV. Sposób wyłaniania zwycięzców 

 

1. Nagrodę wygra uczestnik, który uzyska największą liczbę głosów w czasie trwania konkursu, 

2. W przypadku równej liczby głosów, organizator dopuszcza dogrywkę pomiędzy uczestnikami 

oraz inny sposób wyłonienia zwycięzcy 

 

VII. Reklamacje 

 

1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu mogą być składane przez 

uczestników przez cały czas trwania konkursu, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od 

dnia ukończenia konkursu. Reklamacje wpływające po powyższym terminie nie będą 

rozpatrywane. 

2. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednak nie później 

niż w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji. 

3. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji najpóźniej w ciągu 

7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 

4. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna. 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/dokispl
http://dokis.pl/files/?categories=Konkurs+DLT+Oborniki+%C5%9Al%C4%85skie
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.449583941811442.1073741836.399252670177903&type=1%20.


VIII. Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami). 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do nie wyemitowania konkursu w terminie i w czasie 

określonym w pkt. 10 regulaminu z przyczyn technicznych niezależnych od Organizatora. W 

takim przypadku konkurs zostanie przełożony na inny termin. Data emisji zostanie podana na 

stronie www.dokis.pl 


