
Regulamin Fusionowych „Mini” Wyborów 2008

§1 Postanowienia ogólne

1. Fusionowe „Mini” Wybory 2008 organizowany są przez Polski Oficjalny Support PHP-
Fusion i podlegać będą zasadom niniejszego regulaminu.

2. Poprzez „Organizatora” rozumie się Administrację Polskiego Oficjalnego Supportu PHP-
Fusion.

3. Głosować można tylko i wyłącznie na osoby zarejestrowane na Supporcie PHP-Fusion do 
dnia 30.06.2008r. (włącznie).

4. Wzięcie udziału w wyborach jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. 
5. Głosowanie odbędzie się w dniach 16.07.2008r. – 06.08.2008r. włącznie.

W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ram 
czasowych wyborów.

§2. Nagrody
1. Użytkownicy nominowani walczą o uzyskanie jednego z tytułów w ramach każdej kategorii.
2. Po uzyskaniu największej liczby głosów w danej kategorii użytkownik uzyska tytuł.
3. Po ukończeniu głosowania nadany zostanie jeszcze jeden tytuł w ramach dodatkowej 

kategorii. Zostanie on ujawniony w dniu ogłoszenia wyników.

§3. Głosowanie

1. Każdy użytkownik Polskiego Oficjalnego Supportu PHP-Fusion, posiadający aktywne 
konto, jest uprawniony do głosowania.

2. Głosowanie odbywać się będzie w okresie ustalonym w §1 pkt. 5.
3. Każdy głosujący jest uprawniony do nominowania jednej osoby w danej kategorii.
4. Użytkownik może nominować tę samą osobę tylko w dwóch kategoriach.
5. W kategorii „Fusionowy Administrator” użytkownik może oddać głos na jedną z poniższych 

osób:
● Grzes
● jantom
● Milka
● Pieka
● Wooya



6. W kategorii „Fusionowy Moderator” użytkownik może oddać głos na jedną z poniższych 
osób:

● bartek124
● ICEK
● piotrek199214
● slawekneo
● szymon

7. Wyniki głosowania będą opublikowane najpóźniej 07.08.2008r.
8. Zakazuje się sugerowania użytkownikom, aby głosowali na konkretną osobę.

§4. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród
1. Wyniki zostaną ogłoszone przez Organizatora w formie newsa najpóźniej dzień po 

zakończeniu głosowania.
2. Organizator zobowiązuje się do przekazania nagród w okresie do 3 dni od ogłoszenia 

wyników.

§5. Postanowienia końcowe
1. Złamanie dowolnego z punktów regulaminu wiąże się z unieważnieniem głosu oraz 

możliwym zablokowaniem konta użytkownika.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie 

po uprzednim powiadomieniu.
3. Zauważone działania wiążące się ze złamaniem niniejszego regulaminu prosimy zgłaszać na 

PW do któregokolwiek z administratorów.

Administracja Polskiego Supportu PHP-Fusion
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