
 

REGULAMIN PLEBISCYTU KSIĄŻKA ROKU 2021 

      

1. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Plebiscytu „Książka Roku 2021” (dalej: „Plebiscyt”) jest Spółka Lubimyczytać.pl 
Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, adres rejestrowy: ul. Słowackiego 45, 60-521 Poznań (dalej: 
„Organizator”). 

2. Plebiscyt jest organizowany przy współpracy ze spółką Allegro Sp. z o.o. z siedzibą 
w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań (dalej: „Allegro”). 

3. Celem Plebiscytu jest wyłonienie zwycięzców oraz laureatów w 15 kategoriach konkursowych.  

4. Plebiscyt jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z następującym 
harmonogramem:  

a) Rozpoczęcie Plebiscytu poprzez ogłoszenie nominacji w poszczególnych Kategoriach 
Plebiscytu i rozpoczęcie głosowania: 1 lutego 2022 r. o godz. 12:00,  

 b) Zakończenie głosowania: 28 lutego 2022 r. o godz. 24.00      

c) Ogłoszenie wyników do 10 marca 2022 r. do godz. 24.00.  

5. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki głosowania 
internetowego w Plebiscycie i sposób wyłaniania zwycięzców i laureatów. W zakresie, w jakim 
Regulamin odwołuje się do regulaminu serwisu Organizatora dostępnego na stronie 
internetowej http://lubimyczytac.pl/regulamin (dalej: „Regulamin Serwisu”) odwołania należy 
rozumieć zgodnie z Regulaminem Serwisu.   

2. Nominacje w Kategorii Plebiscytu „Książka Roku” 

1. W Kategorii Plebiscytu „Książka roku” mogą wziąć udział Książki zamieszczone w Serwisie 
www.lubimyczytac.pl (dalej: „Serwis”), które zostały wydane w okresie od 1 stycznia 2021 r.  
do 31 grudnia 2021 r. 

2. W Kategorii Plebiscytu „Książka roku” mogą wziąć udział Książki nominowane do udziału  
w Plebiscycie przez zespół Lubimyczytać.pl pod przewodnictwem Izabeli Sadowskiej – 
Prezesa Zarządu Spółki („Zespół”). 

3. Książki są nominowane w 13 (trzynastu) Kategoriach Literackich: 

a) Kryminał, sensacja, thriller        

b) Literatura piękna        

c) Powieść historyczna 

d) Literatura faktu, publicystyka        

e) Horror        

f) Literatura obyczajowa, romans        

g) Fantasy 

h) Science fiction        

i) Autobiografia, biografia, wspomnienia,       

j) Literatura młodzieżowa 

k) Fantastyka młodzieżowa 

l) Literatura dziecięca 

ł) Komiks  

oraz w 2 (dwóch) Kategoriach Specjalnych:       

m) Debiut 

n) Bestseller 



 

4. Podczas nominacji Książek w poszczególnych Kategoriach Literackich Zespół bierze pod 
uwagę: 

A. w pierwszej kolejności popularność Książki w Serwisie lubimyczytać.pl, w tym: 

a) liczbę ocen i opinii Użytkowników Zarejestrowanych Serwisu, 

b) wartość średniej oceny Książki wystawionej przez wszystkich Użytkowników 

Zarejestrowanych od momentu wydania Książki do dnia 31.12.2021,   

c) aktywność Użytkowników Zarejestrowanych związaną z danym tytułem (liczba 

wzmianek tytułu w dyskusjach), 

B. w drugiej kolejności:  

a) liczbę nagród przyznanych danej Książęce w Polsce i za granicą, 

b) liczbę publikacji na temat danej Książki w mediach ogólnopolskich i światowych, 

c) popularność danej Książki na rynku mierzoną na podstawie miejsc w zestawieniach  

w ogólnoświatowych mediach,       

d) wartość literacką i artystyczną, na podstawie subiektywnej opinii Zespołu. 

5. W każdej Kategorii Literackiej nominowanych jest maksymalnie 10 (dziesięć) Książek. 

6. W danej Kategorii Literackiej może być nominowana tylko 1 (jedna) Książka danego Autora. 
Ta sama Książka może być nominowana tylko w 1 (jednej) Kategorii. 

7. Książki tego samego Autora mogą być nominowane w różnych Kategoriach Literackich. 

8. Książki tego samego Wydawcy mogą być nominowane zarówno w ramach jednej, jak i w wielu 
Kategoriach Literackich. 

9. Nominacje Książki są wynikiem samodzielnej oceny Zespołu, ostateczne, nieodwołalne i nie 
podlegają reklamacji.  

10. Na życzenie Autora lub Wydawcy nominowanej Książki, Organizator usunie Książkę z udziału 
w Plebiscycie. 

11. W przypadku usunięcia Książki przez Organizatora, w wyniku zgłoszenia, o którym mowa  
w pkt 2 ust. 10 Regulaminu, nie zostanie ona zastąpiona przez inną Książkę.  
   

3. Nominacje w Kategorii Specjalnej “Debiut”      

1. W Kategorii Specjalnej „Debiut” mogą wziąć udział Książki zamieszczone w Serwisie 
www.lubimyczytac.pl, które zostały wydane w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 
r., a których Autorem jest Debiutant. 

2. Debiutantem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest Autor, który w okresie od 1 stycznia 
2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wydał swoją pierwszą książkę z nadanym nr. ISBN, napisaną 
prozą w języku polskim.  

3. W Kategorii Specjalnej „Debiut roku” mogą wziąć udział Książki o dowolnej tematyce,  
tj. zarówno książki należące do którejś z plebiscytowych Kategorii Literackich, jak i Książki 

nienależące do żadnej z plebiscytowych Kategorii Literackich.  

4. W Kategorii Specjalnej „Debiut” mogą wziąć udział Książki nominowane w Kategoriach 

Literackich „Książka Roku”. 

5. Podczas nominacji Książek w Kategorii Specjalnej „Debiut” Zespół bierze pod uwagę kryteria 

określone w pkt 2 ust. 4 Regulaminu.  

6. W Kategorii Specjalnej „Debiut” nominowanych jest maksymalnie 10 (dziesięć) Książek. 

7. Nominacje Książki są wynikiem samodzielnej oceny Zespołu, ostateczne, nieodwołalne i nie 
podlegają reklamacji.  

8. Na życzenie Autora lub Wydawcy nominowanej Książki, Organizator usunie Książkę z udziału 
w Kategorii Specjalnej „Debiut roku”. 

9. W przypadku usunięcia Książki przez Organizatora, w wyniku zgłoszenia, o którym mowa  
w pkt 3 ust. 9 Regulaminu, nie zostanie ona zastąpiona przez inną Książkę. 



 

 

4. Nominacje w Kategorii Specjalnej Plebiscytu „Bestseller” 

1. W Kategorii Specjalnej „Bestseller” mogą wziąć udział Książki, które zostały wydane  
w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.      

2. W Kategorii Specjalnej „Bestseller” nominowanych jest 5 (pięć) Książek wskazanych przez 
zespół Allegro, które uzyskały najwyższą sprzedaż na platformie Allegro.pl w roku 2021  
(w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.).       
    

5. Zasady wyłonienia zwycięzcy Plebiscytu w Kategoriach Literackich i Kategorii 

Specjalnej „Debiut” 

1. Laureatami Plebiscytu w poszczególnych Kategoriach Literackich oraz w Kategorii Specjalnej 

„Debiut” zostają Autorzy Książek, które uzyskały największą liczbę ważnie oddanych głosów 

podczas głosowania internetowego. 

2. Głosy na wybrane książki można oddawać od 1 lutego 2022 r. do godziny 12:00 do 28 lutego 
2021 r. do godziny 23:59. 

3. Każdy Użytkownik ma do dyspozycji 13 (trzynaście) głosów - po jednym w każdej Kategorii 

Literackiej oraz 1 (jeden) głos w Kategorii Specjalnej „Debiut roku”. 

4. Aby oddać głos na wybraną książkę Użytkownik Zarejestrowany (posiadający konto w Serwisie 

lubimyczytac.pl) musi zalogować się na swoje konto w Serwisie, przejść na stronę Plebiscytu, 

wejść na jedną z poszczególnych stron Kategorii Literackich lub na stronę Kategorii Specjalnej 

"Debiut roku", wybrać książkę na którą chce zagłosować naciskając przycisk "Zagłosuj"  

i potwierdzić swój głos, klikając jeszcze raz przycisk "Zagłosuj", na wyświetlonym formularzu.       

5. Aby oddać głos na wybraną Książkę Użytkownik, który nie posiada konta w Serwisie lub 

Użytkownik Zarejestrowany, który nie zalogował się do swojego konta w Serwisie powinien 

wejść w wybraną Kategorię na stronie Plebiscytu oraz kliknąć przycisk „Zagłosuj” pod wybraną 

Książką. Po kliknięciu przycisku „Zagłosuj bez logowania” Użytkownik otrzyma formularz  

do głosowania zawierający pole do wpisania adresu e-mail z którego chcę oddać głos oraz 

umożliwiający zaakceptowanie Regulaminu i Polityki prywatności Serwisu. Po wpisaniu adresu 

e-mail i kliknięciu przycisku “Zagłosuj” system dokona weryfikacji, czy do podanego adresu  

e-mail został przypisany już głos w danej Kategorii, na którą głosuję Użytkownik. Jeżeli po 

weryfikacji okaże się, że nie ma innego głosu przypisanego do adresu e-mail podanego  

w formularzu głosowania, to na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie przesłana 

wiadomość e-mail z linkiem umożliwiającym potwierdzenie oddania głosu. W przypadku 

oddania więcej niż jednego głosu (tzn. w więcej niż jednej Kategorii), do każdego oddanego 

głosu wysyłany zostanie oddzielny link, który wymaga potwierdzenia oddania głosu. Link jest 

ważny przez 1 (jedną) godzinę od przesłania wiadomości e-mail. Jeżeli w ciągu godziny 

Użytkownik nie potwierdzi oddanego głosu, link traci ważność, a głos traktowany jest jako 

nieważny. Za głos ważny uznaje się tylko głosy potwierdzone. Jeżeli oddany głos nie został 

potwierdzony w ciągu 1 (jednej) godziny, tj. Użytkownik nie kliknął w link z potwierdzeniem, 

Użytkownik może dokonać ponownego głosowania w tej samej Kategorii i otrzyma kolejny  

e-mail z linkiem do potwierdzenia głosu. Jako głos ważny uznaje się tylko pierwszy 

potwierdzony głos. Po potwierdzeniu głosu przez e-mail, Użytkownik otrzymuje kolejny e-mail 

z informacją, że jego głos został oddany.  

6. Użytkownik nie może zmienić już oddanego głosu. 

7. W przypadku usunięcia konta Użytkownika Zarejestrowanego podczas trwania Plebiscytu 

oddane przez niego głosy zostaną uwzględnione przy sumowaniu głosów. 

8. Podczas trwania głosowania uwidoczniona będzie łączna suma oddanych głosów, a także 

łączna suma głosów oddanych w ramach danej Kategorii. 



 

9. Liczba głosów na daną Książkę jest niejawna, zostaną one upublicznione po zakończeniu 

głosowania, w chwili publicznego zaprezentowania laureatów. 

10. Udział w głosowaniu jest bezpłatny i dobrowolny. 

11. W przypadku głosowania przez zalogowanych Użytkowników Zarejestrowanych wszystkie 

oddane i potwierdzone głosy są automatycznie przypisane do konta Użytkownika (informacje 

o głosowaniu zamieszczane są w profilu Użytkownika).  

12. W przypadku głosowania przez niezalogowanego Użytkownika Zarejestrowanego oddane 

głosy zostaną dopisane do konta Użytkownika, w przypadku gdy podczas najbliższego 

logowania do konta po oddaniu głosu adres e-mail użyty podczas głosowania zostanie 

potwierdzony jako zgodny z adresem e-mail przypisanym do konta Użytkownika 

Zarejestrowanego w Serwisie. W przypadku Użytkowników nieposiadających konta w Serwisie 

oddane głosy zostaną dopisane do konta Użytkownika w przypadku, gdy Użytkownik założy 

konto w Serwisie z wykorzystaniem tego samego adresu e-mail, który został wykorzystany do 

głosowania w Plebiscycie. Przypisanie oddanych głosów do konta będzie możliwe  

w przypadku, gdy kolejne logowanie lub rejestracja w Serwisie nastąpi do 31 marca 2022 r. Po 

tej dacie przypisanie głosów do konta nie będzie możliwe.  

13. Użytkownik oddający swoje głosy na wybrane przez siebie Książki wyraża zgodę  

na postanowienia zawarte w niniejszych zasadach Plebiscytu „Książka Roku”. W trakcie 

trwania Plebiscytu Użytkownicy mogą omawiać swój wybór z innymi Użytkownikami, a także 

zachęcać do oddania głosów na wybrane książki.  

14. W trakcie trwania Plebiscytu Autorzy oraz Wydawcy nominowanych Książek mogą zachęcać, 

w tym za pośrednictwem mediów, do oddania głosów na konkretne nominowane Książki. 

Autorzy, Wydawcy, ani jakiekolwiek inne osoby trzecie, które działają na zlecenie lub  

w porozumieniu z Autorem lub Wydawcą nie mogą jednak oferować żadnych korzyści 

materialnych za oddanie głosu w Plebiscycie na konkretne Książki. Zakaz ten obejmuje  

m.in. oferowanie określonych kwot pieniężnych, darmowych egzemplarzy książek, bonów, 

kodów rabatowych, punktów w programach lojalnościowych, itd.  

15. W przypadku, gdy Organizator otrzyma wiadomość o działaniu niezgodnym z pkt 5 ust. 14 

Regulaminu, Książka, która była promowana z naruszeniem tego postanowienia może zostać 

zdyskwalifikowana z dalszego udziału w Plebiscycie.  

16. Zgłoszenia dotyczące naruszenia pkt 5 ust. 14 Regulaminu należy przesyłać na adres: 

admin@lubimyczytac.pl. Zgłoszenie powinno zawierać dokładny opis zdarzenia i w miarę 

możliwości wszelkie dowody potwierdzające naruszenie, w tym w szczególności zrzuty ekranu, 

linki, kopie korespondencji itp. Zgłoszenia nie mogą jednak zawierać treści bezprawnych, w tym 

zniesławiających lub naruszających dobre imię lub renomę innych osób.  

17. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo usunięcia z Plebiscytu Książki, w przypadku, gdy 

działania podejmowane przez Autora, Wydawcę lub jakąkolwiek osobę trzecią działającą  

na zlecenie lub w porozumieniu z Autorem lub Wydawcą w trakcie trwania Plebiscytu naruszają 

powszechnie obowiązujące normy prawne, dobre obyczaje lub zasady współżycia 

społecznego.  

18. Zabronione jest:  

a. oddawanie głosów z naruszeniem powszechnie obowiązujących norm prawnych dobrych 

obyczajów lub zasad współżycia społecznego,  

b. zwiększanie liczby głosów przez działania niezgodne z Regulaminem, w tym zwłaszcza 

przez wykorzystywanie systemów masowych głosowań lub innego rodzaju 

automatycznych urządzeń i programów komputerowych powodujących naliczanie głosów 

nie oddanych bezpośrednio przez osoby fizyczne korzystające z adresu IP (np. botów itp.),  
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c. tworzenie przez osobę fizyczną odrębnych adresów IP wyłącznie w celu oddania głosu,  

d. podejmowanie innych prób oszustwa w procesie oddawania głosów.  

19. Głosy, co do których powstanie podejrzenie, że zostały oddane w sposób nieregulaminowy,  

w szczególności z naruszeniem pkt 5 ust. 18, zostaną anulowane i nie zostaną wzięte pod 

uwagę w obliczaniu wyników głosowania. 

20. Głosy otrzymane po zakończeniu głosowania nie będą brane pod uwagę w obliczaniu wyników 

głosowania. 

6. Zasady wyłonienia zwycięzcy Plebiscytu w Kategorii Specjalnej „Bestseller roku” 

1. Zwycięzcą Plebiscytu w Kategorii Specjalnej „Bestseller roku” jest Książka, która uzyskała 
najwyższą nominalną sprzedaż̇ na platformie Allegro.pl w roku 2021 (w okresie od 1 stycznia 
do 31 grudnia 2021 r.). 

2. Zwycięzca w Kategorii Specjalnej „Bestseller roku” nie jest wyłaniany w drodze głosowania 
czytelników.      

7. Ogłoszenie wyników we wszystkich Kategoriach Plebiscytu      

1. Wyłonienie laureatów Plebiscytu nastąpi w terminie do 14 dni od dnia zakończenia głosowania. 

2. Informacja o laureatach zostanie podana do publicznej wiadomości podczas uroczystej gali, 
która odbędzie się w Poznaniu, a także na stronie głównej Serwisu lubimyczytać.pl i w zakładce 
Plebiscytu oraz u patronów medialnych plebiscytu.    

8. Przetwarzanie danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników, którzy biorą udział w głosowaniu 
internetowym w Plebiscycie jest Organizator. Dane osobowe będą wykorzystywane w celu 
umożliwienia wzięcia udziału w głosowaniu internetowym w Plebiscycie oraz wyłonienia 
zwycięzców i laureatów. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność  
do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO).   

2. Organizator nie udostępnia danych osobowych Allegro oraz innym współpracującym przy 
Plebiscycie Partnerom.  

3. Użytkownikom, którzy biorą udział w głosowaniu internetowym przysługują następujące prawa: 
prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania oraz ich przenoszenia, jak również̇ do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Organizatorem. Dane 
kontaktowe Organizatora wskazane są powyżej. 

4. Pozostałe informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora dostępne są  
w Polityce Prywatności pod adresem https://lubimyczytac.pl/informacje-prawne#polityka- 
prywatnosci. 

9. Postanowienia końcowe 

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się Regulamin Serwisu oraz 
przepisy Kodeksu Cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.  

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:  
a)  problemy w funkcjonowaniu strony internetowej Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one  
w odniesieniu do zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był 
w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów 
związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej, 

b)  udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz 
Regulaminu Serwisu i szkody tym spowodowane. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych 
lub z innej ważnej przyczyny określonej w Regulaminie Serwisu. O wszelkich zmianach 
Użytkownicy zostaną poinformowani poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie 
Plebiscytu. 



 

3. Reklamacje Użytkowników dotyczące usługi świadczonej drogą elektroniczną umożliwiającej 
dokonanie głosowania internetowego mogą być składane na zasadach określonych  
w Regulaminie Serwisu. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w formie 
pisemnej, w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji. 

4. Regulamin oraz dodatkowe informacje na temat Plebiscytu dostępne są na stronie 
https://lubimyczytac.pl/plebiscyt. 

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

    

 


