Bands’ Battle
Regulamin głosowania
Definicje
Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
A. „Konkurs” - konkurs prowadzony pod nazwą „Bands’ Battle”
B. Organizatorem Konkursu jest Niezależne Zrzeszenie Studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie z siedzibą w
Warszawie (02-554), przy ul. Al. Niepodległości 162, pokój 64a, Regon: 016335521 NIP: 521 30 97 121, KRS:
0000105339.

§1
Postanowienia ogólne
1.
2.
3.
4.

Niniejszy Regulamin określa warunki głosowania w Konkursie Muzycznym „Bands’ Battle“.
Ogólne warunki konkursu określone są w Regulaminie konkursu muzycznego Bands’ Battle, opublikowanego na stronie
www.bandsbattle.nzssgh.pl/index.php/regulamin
Głosowanie jest II etapem konkursu Bands’ Battle, w którym zostaną wyłonione 3 zespoły, które zagrają na koncercie
finałowym.
Głosowanie składa się z dwóch części – głosowania jury i głosowania publiczności.

§2
Głosowanie jury
1.
2.
3.
4.

Głosowanie jury odbędzie się w dniach 28 lutego – 6 marca 2019.
Głosowanie odbędzie się metodą Bordy. Każdy juror wybierze 10 najlepszych zespołów, z czego pierwszy zespół dostanie
10 punktów, drugi 9 punktów, trzeci 8 punktów, czwarty 7, piąty 6, szósty 5, siódmy 4, ósmy 3, dziewiąty 2, dziesiąty 1.
Pozostałe zespoły dostaną po 0 punktów.
Punkty następnie zostaną zliczone. Wyniki głosowania zostaną przedstawione w następujący sposób: zespół z największą
liczbą punktów otrzyma 10 punktów, drugi 9 punktów, trzeci 8 punktów, czwarty 7, piąty 6, szósty 5, siódmy 4, ósmy 3,
dziewiąty 2, dziesiąty 1. Pozostałe zespoły dostaną po 0 punktów.
Wyniki głosowania jury zostaną przedstawione nie wcześniej niż 7 marca 2019 na fanpage Bands’ Battle na Facebooku.

§3
Głosowanie publiczności
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Głosowanie publiczności odbywa się na Facebooku na grupie „Bands’ Battle 2019 – głosowanie”, dostępniej pod adresem:
www.facebook.com/groups/2281049601927349
Głosowanie trwa od 6 lutego 2019 od godziny 00:01 do 6 marca 2019 do godziny 23:59.
Aby uzyskać dostęp do grupy, należy polubić fanpage Bands’ Battle i wysłać prośbę o dołączenie do grupy „Bands’ Battle
2019 – głosowanie”.
W głosowaniu mogą brać udział tylko profile prywatne rzeczywistych osób. Inne strony (np. zespołów) nie mogą brać
udziału w głosowaniu.
Organizator zastrzega sobie prawo do nie zaakceptowania próśb od trudnych do zweryfikowania pod względem
wiarygodności profili bez podania przyczyny.
Każdy głosujący może oddać tylko jeden głos.
Post z głosowaniem będzie udostępniony na fanpage Bands’ Battle, przez co każdy będzie mógł na bieżąco sprawdzać
wyniki głosowania.
Głosy można oddać w przypiętym poście na grupie, w którym będzie ankieta z nazwami wszystkich zespołów.
Wyniki głosowania publiczności zostaną przekształcone na punkty. Najlepszy zespół dostanie 10 punktów, drugi 9
punktów, trzeci 8 punktów, czwarty 7, piąty 6, szósty 5, siódmy 4, ósmy 3, dziewiąty 2, dziesiąty 1. Pozostałe zespoły
dostaną po 0 punktów.

§4
Sposób wyłonienia zwycięzców
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Głosowanie publiczności trwa od 6 lutego do 6 marca 2019, a głosowanie jury od 28 lutego do 6 marca 2019.
Wyniki głosowania zostaną przedstawione nie później niż 9 marca na stronie www.bandsbattle.nzssgh.pl oraz na fanpage
Bands’ Battle na Facebooku.
Finalny wynik głosowania składa się z wyników głosowania jury i wyników głosowania publiczności z wagami
odpowiednio 60% dla głosów jury i 40% dla głosów publiczności.
Finalny
wynik
każdego
zespołu
liczony
będzie
w
następujący
sposób:
finalny wynik zespołu=0,6*wynik z głosowania jury + 0,4*wynik z głosowania publiczności.
Do finału przechodzą trzy zespoły z największą liczbą punktów. W sytuacji, kiedy na 3 i 4 miejscu są zespoły z taką samą
liczbą punktów jury decyduje, który z nich przechodzi do finału.
Przed ogłoszeniem wyników Organizator ma prawo do sprawdzenia, czy zwycięskie zespoły spełniają wszystkie warunki
uczestnictwa określone w Regulaminie konkursu muzycznego Bands’ Battle, opublikowanym na stronie
www.bandsbattle.nzssgh.pl/index.php/regulamin W przypadku niespełniania wszystkich warunków uczestnictwa zespół
zostanie zdyskwalifikowany.

§5
Zmiana regulaminu
1.

Organizator będzie uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu głosowania w każdym
czasie, w zakresie, w jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw Uczestników Konkursu. Zmieniony tekst
Regulaminu głosowania obowiązuje od chwili jego opublikowania w linku na Stronie konkursowej.

