Pravidla a podmínky hlasování
Provozovatel a organizátor hlasování
ING Bank N.V., společnost založená podle právního řádu Nizozemska se sídlem Bijlmerplein 888, 1102 MG
Amsterdam, Nizozemí a registrovaná v Obchodním rejstříku Obchodní a Průmyslové komory v Amsterdamu pod
číslem spisu 33031431 a zastoupená v České republice prostřednictvím své pobočky v Praze ING Bank N.V. se
sídlem na adrese Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9, IČ: 49279866, zapsána v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou A 7930 (dále jen „ING Bank“ nebo „Organizátor“)
Hlasování veřejnosti o nejlepší projekt
Hlasovat pro nejlepší projekt zvolený veřejností v rámci grantového kola ING Bank Fondu Nadace Terezy Maxové
(ING Bank Fond) dětem 12. 10. 2016 může kdokoliv (dále jen hlasující). Výsledky hlasování budou zveřejněny
13. 10. 2016 na webových stránkách www.ingnadace.cz.
Hlasování bude probíhat prostřednictvím webových stránek www.ingnadace.cz/hlasujte. Pro udělení hlasu
vybranému projektu není nutná registrace hlasujícího uživatele. Hlasování je anonymní.
1. Hlas vzniká odevzdáním elektronického hlasu na stránce www.ingnadace.cz/hlasujte. Hlasující může podpořit
jeden projekt pouze 1x. Je nutné podpořit celkem 3 projekty, aby byly hlasy započítány. Veškeré hlasy musí být
zasílány prostřednictvím webových stránek www.ingnadace.cz/hlasujte. Vstupem do hlasování se všichni
hlasující účastníci zavazují dodržovat jeho pravidla.
2. Projekty zařazené v hlasování splnily formální náležitosti zařazení do grantového řízení ING Bank Fondu.
Všichni žadatelé obdrželi unikátní kód pro registraci do hlasování o nejlepší projekt dle hlasování veřejnosti a
dobrovolně se rozhodli svůj projekt zveřejnit na stránce www.ingnadace.cz/hlasujte.
3. Hlasování probíhá v období od 4. 10. 2016 do 11. 10. 2016 na stránkách www.ingnadace.cz/hlasujte.
4. Po ukončení hlasování dojde k sečtení hlasů a projekt s nejvyšším počtem hlasů bude v rámci grantového
řízení 12. 10. 2016 podpořen. Vítězný projekt obdrží příspěvek ve výši 10 000 Kč. Podmínkou čerpání příspěvku
je realizace přihlášeného projektu. Pokud k realizaci projektu nedojde, příspěvek nebude vyplacen. Výsledky
hlasování i finální výše příspěvku budou zveřejněny 13. 10. 2016 na webových stránkách www.ingnadace.cz.
6. Z hlasování budou vyloučeni všichni hlasující, kteří jakýmkoliv způsobem (byť jen částečně) nevyhoví těmto
pravidlům nebo je poruší. Organizátor je dále oprávněn rozhodnout o vyloučení všech hlasujících, u nichž je dáno
důvodné podezření, že při hlasování uplatňují nekalé, podvodné nebo nečestné praktiky. Pokud vznikne
podezření, že došlo k nekalému ovlivnění výsledků odporujícímu pravidlům hlasování, má organizátor dále právo
učinit opatření a zvýhodněný projekt z hlasování případně vyřadit. Za nekalé ovlivnění výsledků se považuje
mimo jiné též jakékoli automatizované nebo strojové hlasování (např. softwaroví roboti apod.).
7. Organizátor si vyhrazuje právo konečného posouzení výsledků hlasování. Organizátor si vyhrazuje právo
pravidla či podmínky hlasování jednostranně měnit. Organizátor si vyhrazuje právo hlasování kdykoli přerušit,
odložit, ukončit z technických, obchodních nebo jakýchkoli jiných důvodů. Organizátor nenese odpovědnost v
případě vyšší moci nebo v případě, že je v důsledku přetížení sítě internetového propojení či z jakéhokoli jiného
důvodu, hlasujícím znemožněno odesílání hlasů před koncem doby trvání hlasování dle těchto pravidel. Tato
oficiální pravidla jsou k dispozici v sídle organizátora. Organizátor si dále vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo
zrušit hlasování či změnit tato oficiální pravidla, s výjimkou změn, které by mohly mít vliv na rovné postavení
účastníků hlasování. Organizátor si vyhrazuje právo posoudit jednotlivé sporné situace nastalé v průběhu
hlasování. Oficiální pravidla soutěže a jejich změny budou uveřejněny na webových stránkách soutěže
www.ingnadace.cz/hlasujte.

