
 
 

REGULAMIN 
plebiscytu na Ulubieńca Polski 

towarzyszącego IX edycji konkursu 
ŻYCIE W ARCHITEKTURZE 

 
na najlepsze obiekty architektury 

powstałe w Polsce w latach 2015-2019 
 

 
1. Organizatorem Plebiscytu i Konkursu jest Time Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,  04-190 
Warszawa, ul. Jubilerska 10, NIP: 526-10-04-620, REGON:010750727,  wpisana do Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000295857, kapitał zakładowy (opłacony w 
całości) 25 070 000,00 złotych.  
 
2. Plebiscyt „Życie w Architekturze - Ulubieniec Polski” ma zasięg ogólnopolski i przeprowadzony zostanie 
na stronie internetowej zyciewarchitekturze2020.architekturamurator.pl.  
  
3. Plebiscyt trwa od 12.10.2020 roku od godz. 12:00 do 27.10.2020 r. do godz.24:00. 
  
4. Plebiscyt polega na oddaniu głosu na stronie: 
https://zyciewarchitekturze2020.architekturamurator.pl/plebiscyt/ na najlepszą zdaniem 
uczestników  realizację spośród 46 obiektów. Każdy użytkownik może zagłosować raz dziennie. 
Realizacja, która dostanie największą liczbę głosów, zostaje wybrana Ulubieńcem Polski. Autor i inwestor 
realizacji, która otrzyma największą liczbę głosów otrzyma specjalną pamiątkową tablicę do zawieszenia 
na zwycięskim obiekcie.  
   
5. Regulamin jest dostępny w lokalu Organizatora przy ul. Dęblińskiej 6, 04-187 Warszawa oraz na stronie 
internetowej zyciewarchitekturze2020.architekturamurator.pl i obowiązuje od momentu jej zamieszczenia.  
  
6. Ewentualne reklamacje związane z plebiscytem mogą być kierowane do Organizatora wyłącznie w 
formie pisemnej, na adres Organizatora w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników i publikacji listy 
nagrodzonych. W przypadku przesłania reklamacji za pośrednictwem poczty decyduje data stempla 
pocztowego.  
  
7. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny 
opis i powód reklamacji.   
  



8. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Sprawdzającą, powołaną 
przez Organizatora konkursu, nie później niż w terminie 21 dni od daty otrzymania reklamacji.  
  
9. Zainteresowani Uczestnicy, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym 
najpóźniej w ciągu 21 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Sprawdzającą.  
  
10. Decyzja Komisji Sprawdzającej co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.  
  
11. Organizator, w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do rzetelności głosowania, zastrzega sobie 
prawo nie uznania części głosów (np. wysłanych w ciągu jednego dnia, z jednego IPm, na jeden obiekt). 
Poziom akceptacji liczby głosów z jednego IPm to maksymalnie 5% wszystkich głosów oddanych na dany 
obiekt.   
 
 


