
   

REGULAMIN 26. PLEBISCYTU PUBLICZNOŚCI 

„O DZIKĄ RÓŻĘ” 
 

1. „Dzikie Róże” przyznawane są aktorom, którzy wystąpili w premierach Teatru im. Stefana 

Żeromskiego w Kielcach w sezonie artystycznym 2017/2018 oraz reżyserom spektakli 

zrealizowanych w danym sezonie. 

2. Na najlepszą aktorkę, najlepszego aktora oraz spektakl można głosować wypełniając 

kupony, które zamieszczają dzienniki Echo Dnia i Gazeta Wyborcza Kielce lub rozdają 

kieleckie redakcje radiowe i telewizyjne, współorganizujące Plebiscyt w czasie trwania 

przeglądu spektakli sezonu (od 25 do 30 czerwca 2018 r.) oraz na facebooku Teatru. 

3. Głosy oddawane na facebooku Teatru zostaną doliczone do głosów oddanych tradycyjnie. 

4. Jedna osoba może oddać jeden głos wypełniając kupon do głosowania i wrzucając do urny, 

znajdującej się w kasie Teatru od godz. 10.00 do 18.00 oraz na foyer Teatru od godz. 18.00 

do pół godziny po zakończeniu każdego spektaklu, do dnia 30 czerwca.  

5. Kupon musi być opatrzony nazwiskiem i numerem telefonu osoby głosującej. 

6. Kupon upoważnia do otrzymania bezpłatnego biletu w dniu prezentacji spektaklu na grany 

tego dnia spektakl. Jedna osoba może otrzymać maksymalnie dwa bilety – okazując w kasie 

Teatru dwa kupony. 

7. Bilety będą wydawane w kasie Teatru od godziny 10.00 w dniach prezentacji spektakli.  

8. W dniu 1 lipca 2018 roku o godzinie 11.00 rozpocznie się liczenie głosów przez 

przedstawicieli lokalnych mediów biorących udział w Plebiscycie, w charakterze 

współorganizatorów. 

9. W Plebiscycie przyznawane są statuetki „Dzikich Róż”: 

trzy przyznaje publiczność głosując na:  

1) najpopularniejszą aktorkę 

2) najpopularniejszego aktora 

3) najpopularniejszy spektakl (przyznawana reżyserowi) 

 

dwie przyznają dziennikarze: 

1) dla najlepszej aktorki/aktora 

2) dla reżysera najlepszego spektaklu  



   
10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas Koncertu Finałowego.  

11. Sprawy sporne rozstrzygają przedstawiciele redakcji współpracujący przy organizacji 

Plebiscytu. 

12. Sześć pierwszych osób z kolejki po bilety każdego dnia przeglądu spektakli (25-30 czerwca) 

otrzyma od Teatru po jednym podwójnym zaproszeniu na Koncert Finałowy (po okazaniu w 

kasie Teatru numerka, który otrzyma od pracownika recepcji Teatru). 

13. Spośród osób głosujących tradycyjnie zostaną rozlosowane nagrody od Teatru i kieleckich 

redakcji. Laureaci zostaną poinformowani o wygranej telefonicznie. 

13 a) Nagrody od Teatru 

• 10 podwójnych zaproszeń na wybrany spektakl w sezonie 2018/2019 

• 3 parasole  

• 3 koszulki męskie 

• 3 koszulki damskie 

• 5 kubków 

14. Podanie danych osobowych na kuponie do głosowania bądź poprzez facebooka Teatru przez 

osoby głosujące jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem 

zgody na przetwarzanie podanych dobrowolnie danych osobowych przez Teatr im. Stefana 

Żeromskiego w Kielcach przez okres trwania Plebiscytu, czyli od 25 czerwca 2018 r. do 

1.07.2018 r. lub do momentu odebrania nagrody przez osobę głosującą, w razie jej 

wylosowania, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). Po wskazanym okresie kupony zostaną 

zniszczone.  

 


