
REGULAMIN PLEBISCYTU  
„NOWA GENERACJA”,  

zwany dalej Regulaminem 
 
  §1 

Definicje 
1.  „Plebiscyt” – plebiscyt prowadzony pod nazwą „Nowa Generacja”, wyłaniający zwycięzców 

Nagrody Internautów na zasadach określonych niniejszym Regulaminem. 

2. „Organizator” – organizatorem konkursu jest Centrum Designu dział Pomorskiego Parku 

Naukowo-Technologicznego Gdynia przy al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, NIP: 586-21-38-

302.  

3. „Nominowany” – autor projektu biorącego udział w  wystawie „Nowa Generacja” w PPNT 

Gdynia w ramach festiwalu GDD2021. 

4. „Nagroda Internautów” – nagroda przyznawana na podstawie głosów internetowych oddanych 

w Plebiscycie. 

§2 
Postanowienia ogólne 

1. Regulamin jest jedynym dokumentem, który określa prawa i obowiązki Nominowanych. 
2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora pod adresem 

www.gdyniadesigndays.eu. 
3. Plebiscyt odbywa się w ramach festiwalu GDD2021 organizowanego w dniach 3-11.07.2021. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, pod 

warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw Nominowanego. 
 

§3 
Uczestnicy Plebiscytu 

1. W Plebiscycie biorą udział autorzy projektów wybranych przez kuratora wystawy „Nowa 
Generacja” odbywającej się w PPNT Gdynia w ramach festiwalu GDD2021 w dniach 3-
11.07.2021. 

2. Przystąpienie do Plebiscytu następuje w momencie wybrania przez kuratora wystawy „Nowa 
Generacja” danego projektu do zaprezentowania na wystawie w PPNT Gdynia w dniach 3-
11.07.2021 

3. Przystąpienie do Plebiscytu jest równoznaczne z akceptacją przez Nominowanego Regulaminu 
w całości. Nominowany zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.  

4. Udział w Plebiscycie ma charakter dobrowolny i bezpłatny.  
 

§4 
Nagrody 

1. Nagroda Internautów – wywiad z laureatem w magazynie Design Alive. 

§5 
Przebieg Plebiscytu 

1. Organizator ogłosi Nominowanych 3 lipca 2021 roku.  
2. Plebiscyt odbędzie się w dniach między 3 a 10 lipca 2021 roku za pośrednictwem strony  

www.facebook.com/gdyniadesigndays. 
3. Zwycięzcą Nagrody Internautów zostanie Nominowany z największą ilością głosów. 
4. Wyniki Plebiscytu zostaną ogłoszone 11 lipca 2021 roku na stronie internetowej Organizatora 

pod adresem www.centrumdesignu.gdynia.pl oraz na www.facebook.com/gdyniadesigndays. 
5. Sekretarzem Plebiscytu jest Anna Odrzygóźdź. 



 
§6 

Okoliczności wyjątkowe 
1. W związku z występującą epidemią wywołaną przez koronawirusa i koniecznością zapobiegania 

oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u 
ludzi, Organizator informuje, iż awaryjnie może nastąpić odwołanie Plebiscytu, który ma się 
odbyć w dniach 3-10 lipca 2021 r. 

2. Organizator zobowiązuje się do niezwłocznego informowania o zagrożeniu wystąpienia 
okoliczności pozwalających na odwołanie Plebiscytu.  

 
§7 

Ogłoszenie wyników 
3. Organizator ogłosi wyniki dnia 11 lipca 2021r. na swojej stronie internetowej 

www.gdyniadesigndays.eu oraz na www.facebook.com/gdyniadesigndays. 
4. Organizator drogą mailową poinformuje zwycięzców Plebiscytu o wygranej i ustali dogodny dla 

obu stron termin przekazania Nagrody Internautów. 
 

§8 
Postanowienia końcowe 

1. Postanowienia Regulaminu mogą być zmieniane przez Organizatora bez podawania przyczyn. 
Zmiany będą publikowane na bieżąco w formie aneksu do Regulaminu na łamach strony 
internetowej Organizatora, tj. www.gdyniadesigndays.eu. 

2. W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie 
obowiązującego prawa polskiego.  

3. Zarówno Nominowani jak i Organizator będą dążyć do rozwiązania wszelkich sporów 
powstałych na tle Plebiscytu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.  


