PLEBISCYT
KSIĄŻKA ROKU 2018
LUBIMYCZYTAĆ.PL

ZASADY
PLEBISCYTU
Organizatorem Plebiscytu „Książka Roku Lubimyczytać.pl” jest
Lubimyczytać.pl Sp. z o.o.
Zwycięskie książki otrzymają tytuł „Książki Roku Lubimyczytać.pl”
w wygranej przez siebie kategorii.
Głosowanie
1. Głosy na wybrane książki można oddawać od 1 lutego 2019 r. od
godziny 12:00 do 28 lutego 2019 r. do godziny 23:59.
2. Każdy Użytkownik ma do dyspozycji 12 głosów - po jednym w każdej
kategorii.
3. Aby oddać głos na wybraną książkę Użytkownik powinien zalogować
się na swoje konto w Serwisie, następnie przejść na stronę Plebiscytu,
wybrać książki (po jednej z kategorii), na które chce zagłosować oraz
kliknąć przycisk „głosuję”.
4. Osoba, która chce oddać głosy i nie jest Użytkownikiem Serwisu
lubimyczytać.pl, musi utworzyć (przynajmniej na czas głosowania)
konto w Serwisie na zasadach określonych w regulaminie Serwisu.
5. W przypadku usunięcia konta Użytkownika w Serwisie podczas
trwania Plebiscytu, oddane przez niego głosy zostaną uwzględnione
przy sumowaniu głosów.
6. Użytkownik nie może zmienić już oddanego głosu.
7. Podczas trwania głosowania uwidoczniona będzie łączna suma
oddanych głosów, a także łączna suma głosów oddanych w ramach
danej kategorii.
8. Liczba głosów na daną książkę jest niejawna, zostaną one
upublicznione po zakończeniu głosowania w chwili publicznego
zaprezentowania laureatów.
9. Udział w głosowaniu jest anonimowy, bezpłatny i dobrowolny.
10. Użytkownik oddający swoje głosy na wybrane przez siebie książki
wyraża zgodę na postanowienia zawarte w niniejszych zasadach
Plebiscytu „Książka roku Lubimyczytać.pl”.
11. W trakcie trwania Plebiscytu Użytkownicy mogą omawiać swój
wybór z innymi Użytkownikami, a także zachęcać do oddania głosów
na wybrane książki.
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12. W trakcie trwania Plebiscytu Autorzy oraz Wydawcy nominowanych
Książek mogą zachęcać za pośrednictwem mediów do oddania głosów
na dane nominowane książki.
Wybór nominowanych książek:
1. Zespół Lubimyczytać.pl pod przewodnictwem Izabeli Sadowskiej –
Prezesa Zarządu Lubimyczytać.pl Sp. z o.o., wybrał nominowane książki
spośród wszystkich książek zamieszczonych w Serwisie, które zostały
wydane w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
2. Książki zostały nominowane w 12 kategoriach:
a. Kryminał, sensacja, thriller;
b. Literatura piękna;
c. Literatura faktu;
d. Horror;
e. Literatura obyczajowa;
f. Fantastyka, fantasy;
g. Science fiction;
h. Autobiografia, biografia, wspomnienia;
i. Literatura młodzieżowa;
j. Fantastyka młodzieżowa;
k. Literatura dziecięca;
l. Powieść historyczna.
3. Podczas nominacji książki zespół lubimyczytać.pl brał pod uwagę:
a. popularność książki w Serwisie w tym:
i. liczba ocen i opinii Użytkowników Serwisu,
ii. średnia ocena książki,
iii. aktywność Użytkowników odnosząca się do dyskusji nad książką,
b. wartość literacką i artystyczną, na podstawie subiektywnej opinii
zespołu oceniającego,
c. nowatorstwo w ramach reprezentowanego gatunku,
d. liczbę nagród przyznanych danej książce w Polsce i za granicą,
e. popularność książki na rynku mierzoną na podstawie miejsc w
zestawieniach w ogólnoświatowych mediach,
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f. liczbę publikacji na temat książki w mediach ogólnopolskich i
światowych,
g. datę publikacji książki.
4. W każdej kategorii, może być nominowanych maksymalnie 20
książek. Nominowane książki w danej kategorii nie mogą być napisane
przez tego samego autora.
5. Ta sama książka może być nominowana tylko w jednej kategorii.
6. Książki tego samego autora mogą być nominowane w różnych
kategoriach.
7. Książki tego samego wydawnictwa mogą być nominowane zarówno
w ramach jednej, jak i wielu kategoriach.
8. Nominacje książki są ostateczne i nieodwołalne i nie podlegają
reklamacji.
9. Na życzenie autora lub wydawcy nominowanej książki, Organizator
usunie książkę z udziału w Plebiscycie.
10. W przypadku usunięcia książki przez Organizatora, o którym mowa
w pkt 9, nie zostanie ona zastąpiona przez inną książkę.
Ogłoszenie wyników
1. Wyłonienie laureatów Plebiscytu nastąpi w terminie do 10 dni od
dnia zakończenia głosowania.
2. Informacja o zwycięzcach zostanie podana do publicznej
wiadomości w formie wpisu na stronie głównej Serwisu, a także na
stronie Plebiscytu.
3. W ramach kategorii wygrywa książka, która zgromadziła najwięcej
głosów w trakcie głosowania.
4. W przypadku równej liczby głosów, zwycięstwo przypada ex aequo
książkom, które uzyskały największą liczbę głosów.
5. Zwycięska książka otrzyma tytuł „Książka Roku 2018 Lubimyczytać.pl
w kategorii x” gdzie x jest nazwą kategorii, w której książka zwyciężyła.
6. Tytuł jest niezbywalny.
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7. Wydawcy oraz Autorzy książek, które zwyciężą w plebiscycie, mogą
posługiwać się otrzymanym tytułem „Książka Roku 2018
Lubimyczytać.pl w kategorii x”, gdzie x jest nazwą kategorii, w której
przyznano nagrodę.
Pozostałe
1. Zasady Plebiscytu mogą ulec zmianie. O wszelkich zmianach
Użytkownicy zostaną poinformowani poprzez umieszczenie stosownej
informacji na stronie Plebiscytu.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszymi Zasadami stosuje się
regulamin ogólny Serwisu dostępny na stronie internetowej
http://lubimyczytac.pl/regulamin oraz przepisy Kodeksu Cywilnego i
inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.

