REGULAMIN PLEBISCYTU
„TELEKAMERY TELE TYGODNIA 2020”

1. Organizatorem Plebiscytu „Telekamery Tele Tygodnia 2020”, zwanego dalej Plebiscytem, jest Wydawnictwo
Bauer Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Motorowej 1, wydawca tygodnika „Tele Tydzień”,
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem 0000413132, zwana dalej Organizatorem.
2. Plebiscyt odbywać się będzie w okresie od 02.12.2019 roku do 16.01.2020 roku.
3. Organizator powołuje Kapitułę Telekamer Tele Tygodnia. W skład Kapituły wchodzą laureaci Złotych
Telekamer Tele Tygodnia w edycjach 2002-2019. Prace Kapituły regulowane są odrębnym Regulaminem
Kapituły.
4. Celem Plebiscytu jest wyłonienie w drodze głosowania najpopularniejszych gwiazd telewizyjnych oraz
programów emitowanych w polskojęzycznych stacjach telewizyjnych w roku 2019.
5. Uczestnikami Plebiscytu są Czytelnicy „Tele Tygodnia”, którzy głosują na ulubione gwiazdy i programy
telewizyjne we wszystkich kategoriach, z wyłączeniem Kategorii Kapituły.
6. Organizator ustala Kategorie Główne, Kategorie Kapituły oraz Kategorię VOD, w których przeprowadza się
Plebiscyt oraz publikuje je na łamach „Tele Tygodnia” oraz na www.telekamery.pl, wraz z nominacjami
w każdej z nich:
a) Kategorie Główne:
6.1.
Aktorka
6.2.
Aktor
6.3.
Serial
6.4.
Osobowość telewizyjna
6.5.
Prezenter informacji
6.6.
Prezenter pogody
6.7.
Komentator sportowy
6.8.
Juror
6.9.
Program rozrywkowy (talent show, teleturniej, kabaret)
6.10.
Serial fabularno-dokumentalny
b) Kategorie Kapituły:
6.11.
Człowiek Roku
6.12.
Produkcja Roku
c) Dodatkowo Organizator ustala Kategorię VOD, w której nagrodą jest Nagroda Magazynu „Netfilm”:
6.13.
Nagroda Magazynu NETFILM
7. Nominacje:
a) Główne stacje: TVP1, TVP2, Polsat, TVN mogą zgłaszać maksymalnie po jednej nominacji w Kategoriach
Głównych. Pozostałe nominacje pochodzą od Organizatora.
b) Każda osoba może być nominowana wyłącznie jeden raz (tj. w jednej z powyższych kategorii).
c) Każdy program/serial może być nominowany tylko jeden raz (tj. w jednej z powyższych kategorii).
d) Laureaci Złotych Telekamer „Tele Tygodnia” nie mogą być nominowani po raz kolejny w żadnej
kategorii.
e) Nominacje w Kategoriach Kapituły dotyczą rynku telewizyjnego oraz stacji spoza głównej czwórki (TVP1,
TVP2, Polsat, TVN), chyba że nominacja dotyczy produkcji/osoby dla której nie było odpowiedniej
kategorii w Kategoriach Głównych.
f) Członkowie Kapituły mogą zgłaszać nominacje w kategoriach 6.11-6.12, jednakże finalna lista nominacji
pozostanie wyłączną decyzją Organizatora.
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g) Nominacje w kategorii 6.13 dotyczą produkcji/osiągnieć platform streamingowych (Netflix, HBO GO,
Prime Video, Apple TV+). Nominacje w tej kategorii pochodzą wyłącznie od Organizatora.
Głosowanie we wszystkich kategoriach poza Kategoriami Kapituły przeprowadza się za pomocą SMS-ów,
z zastrzeżeniem, iż z jednego numeru telefonu można oddać maksymalnie 11 głosów (po jednym w każdej
kategorii), oraz przez Internet - za pomocą strony www.telekamery.pl .
W głosowaniu w Kategoriach Kapituły udział biorą wyłącznie Członkowie Kapituły.
Szczegółowy sposób głosowania we kategoriach 6.1-6.10 oraz 6.13 reguluje odrębny Regulamin Głosowania
SMS oraz Regulamin Głosowania Internet. Szczegółowy sposób głosowania w kategoriach 6.11-6.12 reguluje
odrębny Regulamin Kapituły. Wszystkie regulaminy dostępne są na stronie www.telekamery.pl oraz
w siedzibie Organizatora.
Nad prawidłowością procesu ustalania wyników liczenia głosów we wszystkich kategoriach nadzór będzie
sprawowała firma Deloitte Advisory Sp. z o.o. Sp. k. Wyniki głosowania dla 3 pierwszych miejsc w każdej
kategorii są publikowane na łamach „Tele Tygodnia”.
Wśród uczestników Plebiscytu są losowane nagrody rzeczowe, które zapewnia Organizator. Lista nagród jest
ogłaszana na łamach „Tele Tygodnia” oraz na stronie internetowej www.telekamery.pl.
Nazwiska najpopularniejszych gwiazd i tytuły najpopularniejszych programów telewizyjnych wybranych przez
uczestników Plebiscytu zostaną ogłoszone przez Organizatora w trakcie finałowej uroczystości Telekamery
Tele Tygodnia 2020, stanowiącej podsumowanie Plebiscytu, a następnie na łamach „Tele Tygodnia”,
w wydaniu 7/2020.
Dodatkowo Organizator zastrzega sobie prawo przyznania, bez głosowania Czytelników „Tele Tygodnia”,
statuetek Telekamery 2020:
a) stacjom telewizyjnym spoza Wielkiej Czwórki (Polsat, TVN, TVP1, TVP2) za osiągnięcia na polu
telewizyjnym w roku 2019, oraz
b) wybitnym postaciom rynku telewizyjnego.

