
REGULAMIN GŁOSOWANIA NA LISTĘ PRZEBOJÓW DISCO POLO LIVE  
 
 
§ 1. Postanowienia wstępne 
 
Niniejszy Regulamin ustala i reguluje zasady przeprowadzenia głosowania poprzez SMS na 
Listę Przebojów Disco Polo w telewizji POLO TV, które odbywać się będzie od 12 lutego 
2012r., w terminach niedziela start godz.10.20 – poniedziałek następujący po niedzieli startu 
do godz.12.00, zwanego dalej głosowaniem. 
 
Organizatorem głosowania jest Spółką LEMON RECORDS Sp. z o. o. z siedzibą w 
Warszawie (04-190) przy ul. Jubilerskiej 10 wpisana do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy pod 
numerem KRS 0000120567, o kapitale zakładowym wynoszącym 12 050 000 zł , REGON 
012758414, NIP 525-19-30-590, zwana dalej „Organizatorem”. 
 
§ 2. Warunki uczestnictwa w głosowaniu 
 
    Uczestnikiem głosowania może być każda pełnoletnia osoba fizyczna. 
    Uczestnikami głosowania nie mogą być: 
    - pracownicy Organizatora, 
    - osoby nieletnie 
    - osoby biorące udział w opracowaniu regulaminu i organizacji głosowania. 
 
Aby wziąć udział w głosowaniu SMS należy wysłać wiadomość tekstową (SMS) pod numer 
7242 o treści HIT.A lub HIT.B, SMS-y należy wysyłać od ogłoszenia startu głosowania aż do 
ogłoszenia zakończenia głosowania w każdym tygodniu głosowania zgodnie z terminami 
określonymi w §1 niniejszego Regulaminu. 
    
Poprawna treść wiadomości SMS powinna zawierać wyłącznie treść HIT.A lub HIT.B, gdzie 
opcja A przyporządkowana jest dla utworu polskojęzycznego, a opcja B do utworu 
zagranicznego. W treści wiadomości SMS nie są dozwolone żadne inne znaki. 
    
Koszt wysłania jednego SMS-a wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT). Widzowie głosując 
mogą wysłać nieograniczoną liczbę wiadomości SMS, przy czym każdorazowe kolejne 
wysłanie SMS pod numer 7242 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 2,46 zł (z 
VAT). 
    
Jako odpowiedź na wiadomość SMS spełniającą wymogi Regulaminu wymienione w ust. 3 i 
4, z systemu Organizatora odsyłany jest SMS z potwierdzeniem oddanego głosu i 
podziękowaniem za udział w głosowaniu. 
    
W przypadku wysłania wiadomości SMS o treści, która nie spełnia wymogów Regulaminu, 
na numer z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość 
SMS nie została poprawnie rozpoznana. SMS nie spełniający wymogów Regulaminu nie 
będzie wliczany do sumy oddanych głosów. 
    
W jednym SMS-ie można oddać głos tylko na jednego wykonawcę utworu. 
Przy ustalaniu wyniku głosowania w tygodniu głosowania uwzględniane są wyłącznie SMS-y 
wysłane zgodnie z zapisem Regulaminu i zarejestrowane w systemach Organizatora nie 



później niż do chwili ogłoszenia zakończenia głosowania przez Organizatora 
 
§ 3. Zasady i czas trwania głosowania 
 
Głosowanie rozpoczyna się w niedzielę 12 lutego 2012r. o godz.10:20:00. 
Zadaniem głosującego jest przesłanie wiadomości SMS zawierającej w treści kod/prefiks 
przypisany do danego wykonawcy utworu pod numer Premium SMS 7242. 
    
Kody/prefiksy przyporządkowane poszczególnym wykonawcom utworów znajdują się na 
stronie www.polotv.com.pl oraz na antenie telewizji POLO TV. 
    
Opłata za nadanie wiadomości tekstowej SMS wynosi 2 zł + VAT (2,46 zł z VAT). 
Głosujący może wysłać dowolną liczbę SMS-ów, na dowolną liczbę wykonawców utworów. 
Publikacja niniejszego regulaminu nastąpi 12 lutego 2012r. na stronie www.polotv.pl. 
    
Informacja o tym, którzy wykonawcy utworów otrzymali najwięcej głosów poprzez SMS-y 
będzie umieszczana w każdy poniedziałek (od 13 lutego 2012 r. około godziny 13.00) na 
stronie www.polotv.com.pl oraz na antenie telewizji POLO TV. 
 
§ 4 Postępowanie reklamacyjne 
  
1. Reklamacje związane z głosowaniem mogą być kierowane do Organizatora wyłącznie w 
formie pisemnej, na adres: POLO TV, ul. Jubilerska 10, 00-939 Warszawa, z 
dopiskiem „Komisja Sprawdzająca – DISCO POLO LIVE”, lub na adres 
azawislinska@polotv.com.pl, w terminie do 7 dni od daty wysłania SMS-a. 
  
2. Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Sprawdzająca składająca się z 
przedstawicieli Organizatora. 
  
3. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data 
doręczenia jej Organizatorowi. 
  
4. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Sprawdzającą nie później niż w 
terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji. 
  
5. Składający reklamację zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem 
poleconym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję 
Sprawdzającą. 
  
6. Decyzja Komisji Sprawdzającej co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna. 
  
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi telekomunikacyjne świadczone przez 
Operatorów, z których korzystać będą głosujący. Reklamacje związane z usługami 
telekomunikacyjnymi mogą być kierowane wyłącznie do Operatora. 
  
§ 5. Postanowienia końcowe 
 
Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w głosowaniu ponosi uczestnik. We wszystkich 
sprawach nieuregulowanych w Regulaminie decyzje podejmuje Organizator. 
 



Organizator zastrzega sobie, iż osoby biorące udział w głosowaniu muszą zaakceptować 
wszystkie postanowienia wynikające z niniejszego Regulaminu. 
 
Organizator głosowania zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, a także 
zawieszenia organizacji głosowania. 
 
W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w § 4, pkt. 4 , Organizator głosowania 
opublikuje informację na stronie www.polotv.com.pl ze stosownym wyprzedzeniem. 
 
Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na portalu 
www.polotv.com.pl. 
 
Organizator powierza techniczną obsługę głosowania SMS Integratorowi SMS, spółce 
SUPERMEDIA Interactive z siedzibą w Warszawie. 
 
Operatorzy GSM odpowiadają jedynie za usługi telekomunikacyjne umożliwiające 
przeprowadzenie głosowania. 
 
We wszystkich sprawach nie uregulowanych Regulaminem decyzje podejmuje Organizator. 


