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REGULAMIN PLEBISCYTU 
ZŁOTA DWUDZIESTKA 

książek na 20-lecie kampanii „Cała Polska czyta dzieciom” 
  

Postanowienia ogólne 
 

1. Organizatorem Plebiscytu ZŁOTA DWUDZIESTKA książek na 20-lecie kampanii 
„Cała Polska czyta dzieciom” (dalej jako: Plebiscyt) jest Fundacja „ABCXXI – 
Cała Polska czyta dzieciom” z siedzibą: 02-786 Warszawa, ul. Rosoła 44a (dalej 
jako: Fundacja). 

 
2. Partnerem Plebiscytu jest serwis Lubimyczytać.pl.  
 
3. Plebiscyt jest organizowany w ramach Jubileuszu 20-lecia kampanii społecznej 

„Cała Polska czyta dzieciom” prowadzonej przez Fundację od 1 czerwca 2001 r.  
 
4. Celem Plebiscytu jest wybranie przez Uczestników 20 najlepszych według nich 

książek dla dzieci i młodzieży spośród 60 tytułów ze Złotej Listy Fundacji, 
nominowanych przez Kapitułę Złotej Listy (dalej jako: Kapituła). 

 
5. Nominacje Kapituły otrzymały książki polskich autorów wydane pomiędzy 

1 stycznia 2001 r. a 31 grudnia 2020 r. 
 
6. Plebiscyt jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

 
 

Zasady głosowania w Plebiscycie 
 

1. Głosowanie rozpoczyna się 2 kwietnia 2021 r. o godz. 12.00 i potrwa do 3 maja 
2021 r. do godz. 23.59 na stronie internetowej Plebiscytu:  
https://calapolskaczytadzieciom.pl/plebiscyt. 
 

2. Nominowane książki są prezentowane w postaci galerii okładek pierwszych 
wydań z podaniem tytułu, autora i ilustratora oraz z dostępem do recenzji danej 
książki.  

 
3. Udział w Plebiscycie jest bezpłatny i dobrowolny.  
 
4. Uczestnikiem Plebiscytu może być: 
 

a) każda osoba pełnoletnia, która posiada pełną zdolność do czynności 
prawnych, 

b) każda osoba niepełnoletnia, która ma ukończone 13 lat (za zgodą opiekuna 
prawnego na jej udział w Plebiscycie). 
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5. Aby wziąć udział w Plebiscycie należy: 
 
a) utworzyć darmowe Konto Użytkownika na zasadach określonych w 

Regulaminie Serwisu: https://www.calapolskaczytadzieciom.pl/regulamin, 
założenie Konta możliwe jest pod linkiem: 
https://system.calapolskaczytadzieciom.pl,  

b) wejść na stronę Plebiscytu i wybrać maksymalnie 20 książek, 
c) zatwierdzić wybór i zagłosować na wszystkie wybrane tytuły łącznie (przycisk 

„Zatwierdź i zagłosuj”). 
 

6. Jeżeli w trakcie wybierania tytułów Uczestnik Plebiscytu na 15 minut zawiesi 
swoje działania na stronie Plebiscytu, sesja wygaśnie bez zapisania wybranych 
przez niego wcześniej tytułów. W takim przypadku wybieranie tytułów należy 
rozpocząć ponownie.  
 

7. Uczestnik Plebiscytu może zagłosować tylko raz – na wszystkie wybrane książki 
łącznie. Możliwość zmiany wyboru książek istnieje do momentu naciśnięcia 
przycisku „Zatwierdź i zagłosuj”. Po naciśnięciu tego przycisku Uczestnik 
Plebiscytu nie może zmienić ani wycofać głosów oddanych na wybrane książki. 

 
8. W przypadku wykrycia nadużyć w głosowaniu Fundacja ma prawo do anulowania 

nieprawidłowo oddanych głosów.  
 
9. Podczas trwania Plebiscytu widoczna będzie aktualna liczba głosów oddanych 

na wszystkie książki. Liczba głosów oddanych na konkretny tytuł jest niejawna 
do czasu publicznego ogłoszenia wyników Plebiscytu. Do wiadomości zostanie 
podana wyłącznie liczba głosów oddanych na ZŁOTĄ DWUDZIESTKĘ 
wybranych książek. 
 

Zasady wyłonienia ZŁOTEJ DWUDZIESTKI 
 

1. W Plebiscycie zwycięży 20 książek, które otrzymają najwięcej głosów Uczestników 
Plebiscytu. 
 

2. W przypadku równej liczby głosów zwycięstwo przypada książkom ex aequo, jednak 
na liście nagrodzonych książek może się znaleźć maksymalnie 20 tytułów. Wyjątek 
stanowi sytuacja, gdy równą liczbę głosów otrzymają książki z pozycji 20 i 21 – 
wówczas zwycięży 21 tytułów. 
 

Ogłoszenie wyników Plebiscytu 
 

1. Ogłoszenie wyników Plebiscytu nastąpi 10 maja 2021 r. o godz.12.00 na Facebooku 
Fundacji oraz Partnera Plebiscytu – Lubimyczytać.pl. Ogłoszone wyniki Plebiscytu są 
ostateczne.  
 

2. Autorzy oraz Wydawcy książek, które zwyciężą w Plebiscycie, mogą posługiwać się 
tytułem KSIĄŻKA ZE ZŁOTEJ DWUDZIESTKI Fundacji „ABCXXI – Cała Polska 
czyta dzieciom” oraz logotypem Plebiscytu. 

https://www.calapolskaczytadzieciom.pl/regulamin
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Zasady przetwarzania danych osobowych 

 
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Plebiscytu jest Fundacja. Dane 

osobowe będą wykorzystywane w celu umożliwienia wzięcia udziału w Plebiscycie 
i wyłonienia ZŁOTEJ DWUDZIESTKI książek. 
 

2. Uczestnikom Plebiscytu przysługują następujące prawa: prawo żądania dostępu 
do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich 
przenoszenia, jak również do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W celu 
skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Fundacją mailowo: 
fundacja@cpcd.pl lub drogą pocztową na adres podany w pkt. 1 Postanowień 
ogólnych. 
 

3. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są w Polityce 
prywatności Fundacji pod adresem: https://calapolskaczytadzieciom.pl/polityka-
prywatnosci/. 
 

Postanowienia końcowe 
 

1. Udział w Plebiscycie oznacza: 
 

a) akceptację niniejszego Regulaminu, 
b) akceptację Regulaminu Serwisu oraz Polityki prywatności Fundacji. 

 
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy 

Kodeksu Cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego. 
 

3. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za: 
 

a) problemy w funkcjonowaniu strony internetowej Plebiscytu, jeżeli nastąpiły 
one z powodów niezależnych od Fundacji, w szczególności w przypadku 
zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej, 

b) udział w Plebiscycie niezgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu 
i szkody tym spowodowane. 
 

4. Pytania dotyczące Plebiscytu prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres 
mailowy: plebiscyt@cpcd.pl. 
 

5. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Aktualna wersja 
Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Plebiscytu. 
 

 
2 kwietnia 2021 r. 
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