Pravidla pro přihlášení projektu do
hlasování veřejnosti
Splnili jste podmínky pro zařazení do grantového řízení ING Bank Fondu Nadace Terezy Maxové?
Zaslali jste žádost o udělení grantu v rámci grantového řízení ING Bank Fondu Nadace Terezy Maxové dětem.
Dostali jste potvrzující mail od Nadace Terezy Maxové dětem o zařazení do grantového kola s unikátním kódem
pro zveřejnění vašeho projektu do galerie na stránkách www.ingnadace.cz
Více informací o přihlášce do grantového řízení najdete zde: http://www.ingbank.cz/fond-nadace-terezy-maxovedetem/informace-pro-zadatele/
Přihlaste svůj projekt do 28. 9. 2016
Přihlaste se na stránce www.ingnadace.cz/registrace/?id=unikatnykod. Odkaz s vaším unikátním kódem jste
obdrželi v potvrzovacím e-mailu od Nadace Terezy Maxové dětem o zařazení do grantového řízení.
Vyplňte požadovaný formulář. Přiložte fotografie, informujte o hlasovaní vaše okolí a zvyšte tak svoji šanci na
získání příspěvku na přihlášený projekt.
Informace o projektu musí vyplnit žadatel sám. Informace uvedené v galerii se musí shodovat s informacemi
uvedenými v písemné žádosti schválené Nadací Terezy Maxové dětem. Pokud se informace budou lišit, nebude
projekt v galerii zveřejněn.
Projekt musí být do galerie přihlášen nejpozději 28. 9. 2016 do 17:00.
Hlasování
Hlasování probíhá od 4. 10. 2016 do 11. 10. 2016. Hlasování je veřejné a může se jej účastnit kdokoliv. Hlasující
může podpořit jeden projekt pouze 1x. Je nutné podpořit celkem 3 projekty, aby byly hlasy započítány.
Z hlasování jsou 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 ankety případně vyřadit. Za nekalé ovlivnění výsledků se považuje mimo
jiné též jakékoli automatizované nebo strojové hlasování (např. softwaroví roboti apod.).
Rozhodnutí
Grantová komise ING Bank Fondu Nadace Terezy Maxové, která v rámci grantových řízení rozhoduje o
přidělování grantů se zavazuje, že projekt s největším počtem hlasů v rámci grantového řízení 12. 10. 2016
získá příspěvek na realizaci přihlášeného projektu ve výši 10 000 Kč. Podmínkou čerpání příspěvku je realizace
přihlášeného projektu. Pokud k realizaci projektu nedojde, příspěvek nebude vyplacen. Všechny uveřejněné
projekty v galerii zůstávají i po uzavření hlasování. Všechny projekty, které budou v rámci grantového řízení
podpořeny budou v galerii označeny symbolem „podpořeno“ a vítězný projekt bude označen symbolem „vítězný
projekt“.
Získání podpory veřejnosti
Žadatel může o hlasování informovat svoje okolí a může sám pro svůj projekt hlasovat. ING Bank Fond bude
komunikovat hlasování o projektech na
stránkách www.ingnadace.cz, www.ingbank.cz, www.nadaceterezymaxove.cz , facebookové stránky ING Bank a
Nadace Terezy Maxové dětem.
Organizátor si vyhrazuje právo konečného posouzení výsledků hlasování. Organizátor si vyhrazuje právo pravidla
či podmínky soutěže jednostranně měnit. Organizátor si vyhrazuje právo soutěž 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 zveřejněny na webových stránkách soutěže www.ingnadace.cz/hlasujte.
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