
JUNIOR EUROVISION SONG CONTEST 2021 - REGULAMIN GŁOSOWANIA ONLINE 

 
Koordynatorem głosowania online w konkursie Junior Eurovision Song Contest 2021, w tym jego funkcji 

głosowania, do których mają zastosowanie niniejsze Warunki, jest 

 

Europejska Unia Nadawców zarejestrowana pod adresem L'Ancienne-Route 17A Postal Box 45, 1218 Le Grand-

Saconnex / Genewa Szwajcaria (zwana dalej „EBU”). 

głosowanie jest dostępne  za pośrednictwem  strony vote.junioreurovision.tv lub www.jesc.tv (zwanych dalej 

„Platformami”). 

Publiczność  z całego świata może głosować w Konkursie Piosenki Junior Eurovision 2021 (zwana dalej 

„Głosujący” lub „Ty”), oddając głosy online za pośrednictwem odpowiedniej strony do głosowania na 

Platformach („Usługa głosowania”). 

Uzyskując dostęp do Platformy (platform) i głosując online w Konkursie Piosenki Eurowizji Junior 2021, 

niniejszym wyraźnie zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych Warunków i zobowiązujesz się nie ingerować w 

Głosowanie i / lub zasady określone poniżej. 

1.  Faza pierwsza głosowania rozpocznie się o godzinie 20:00 CET w piątek, 17 grudzień 2021 r. I 

zakończy w niedzielę 19 grudzień 2021 r. O 15:59 CET, tuż przed rozpoczęciem koncertu na żywo. 

Głosujący będą mogli obejrzeć zapowiedzi piosenek uczestniczących w programie oraz podsumowania 

z próby. 

Faza druga głosowania rozpocznie się po wykonaniu ostatniego utworu podczas koncertu na żywo. 

Głosowanie będzie otwarte przez około 15 minut. Podczas drugiej fazy głosujący będą głosować na 

podstawie piosenek wykonanych podczas koncertu na żywo. 

2. Zapraszamy do głosowania na swoje ulubione utwory za pośrednictwem usługi głosowania. Możesz 

zarejestrować swój głos, klikając elektronicznie utwory, na które chcesz oddać głos. Możesz 

zagłosować na piosenkę reprezentującą Twój kraj. Możesz głosować tylko raz w każdej fazie, a aby 

Twój głos został uwzględniony, musisz zagłosować na 3 utwory. 

 

3. Twoje głosy zostaną zamienione na punkty. Liczba punktów zostanie określona procentem 

otrzymanych głosów. Na przykład, jeśli piosenka otrzyma 20% głosów, otrzyma 20% dostępnych 

punktów. Głosowanie publiczne będzie stanowić 50% ostatecznego wyniku. Pozostałe 50% będzie 

pochodzić od profesjonalnego jury. Kraj z największą liczbą punktów zostanie ogłoszony zwycięzcą! 

Wyniki głosowania zostaną ogłoszone przez gospodarzy Konkursu Piosenki Eurowizji Juniorów 2021 

podczas koncertu na żywo.. Prowadzący przedstawią sumę punktów, które artysta otrzymał od 

publiczności we wszystkich krajach świata. 

 

4. W celu uniknięcia wątpliwości udział w Głosowaniu nie jest konkursem, a Głosującym nie przysługuje 

żadna nagroda. Głosujący ponoszą własne koszty i wydatki poniesione i / lub wynikające z ich udziału 

w głosowaniu i korzystania z usługi głosowania, w tym  telekomunikacji, sieci i wszelkich innych opłat i 

wydatków bieżących, jakie mogą być poniesione przez każdego Głosującego w trakcie lub w związku z 

Głosowaniem, i nie może żądać zwrotu kosztów od EBU. 

5. Wszelkie głosy oddane poza wyznaczonymi Fazami Głosowania (ogłoszone przez EBU i które mogą być 

okresowo zmieniane) i / lub głosy, które nie będą zawierać wymaganej liczby piosenek (3) nie będą 

brane pod uwagę przy ustalaniu ostatecznego wyniku głosowania. Kwalifikacja wszelkich głosów 



pozostaje w wyłącznej gestii EBU. 

 

6. EBU zastrzega sobie prawo do odrzucenia i / lub anulowania głosów lub zawieszenia głosowania i / lub 

usługi głosowania, jeśli ma uzasadnione podstawy, aby podejrzewać, że doszło do fałszywego 

głosowania lub że głosy zostały oddane w wyniku nadużycia, luki lub błędów w głosowania lub jeśli 

uzna, że podjęto próbę sfałszowania głosowania i / lub usługi głosowania. 

EBU zastrzega sobie prawo do zmiany, anulowania lub zawieszenia głosowania i / lub usługi 

głosowania w dowolnym momencie według własnego uznania bez wcześniejszego powiadomienia. 

EBU ma prawo zastąpić głosowanie alternatywną metodą selekcji według własnego uznania. Ponadto, 

jeśli z jakiegokolwiek powodu system głosowania online zawiedzie, EBU ma prawo zawiesić, wycofać, 

anulować lub ponownie ustawić głosowanie lub zastosować plan awaryjny według własnego uznania 

w dowolnym czasie. 

7. System głosowania online na JESC 2021 jest udoskonalany przy użyciu wzoru matematycznego, który 

wyklucza nadużycia oraz zapewnia nam rzetelny wynik, sprawiedliwy dla wszystkich uczestniczących 

krajów. 

 

8. Decyzja EBU w odniesieniu do wszystkich spraw związanych z głosowaniem i / lub głosowaniem jest 

ostateczna. 

 

9. Należy pamiętać, że niniejsze Warunki nie mają zastosowania do usług oferowanych przez oferty 

stron trzecich (np. Treści wideo na YouTube, pobieranie muzyki ze sklepu iTunes), do których 

Platformy mogą się łączyć. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że EBU nie sprawdził wszystkich 

witryn internetowych, do których prowadzą łącza do Platform, i nie ma nad nimi kontroli. EBU nie 

ponosi odpowiedzialności za zawartość takich witryn internetowych, jakiekolwiek aktualizacji lub 

zmiany w takich witrynach, ani za prywatność lub inne praktyki takich witryn, a fakt, że EBU oferuje 

takie łącza, nie oznacza żadnego potwierdzenia ani poparcia dla jakichkolwiek zawartych w nich 

materiałów, na dowolnej witrynie, do której prowadzą łącza, chyba że EBU została należycie 

zawiadomiona o nielegalności tych witryn zgodnie z obowiązującym prawem. W związku z tym EBU 

zachęca do zapoznania się z warunkami użytkowania i praktykami każdej połączonej witryny. Ponadto 

do Ciebie należy podjęcie środków ostrożności, aby upewnić się, że wszelkie wybrane łącza lub 

oprogramowanie pobierane z takich witryn internetowych są wolne od takich elementów, jak wirusy, 

robaki, konie trojańskie, defekty, bomby z datownikami, bomby zegarowe i inne elementy z 

destrukcyjną naturą. Przyjmujesz do wiadomości, że EBU nie będzie stroną żadnej transakcji ani 

umowy z osobą trzecią, którą możesz zawrzeć. 

 

10. EBU nie może przyjąć żadnej odpowiedzialności za jakąkolwiek awarię techniczną lub usterkę lub 

jakiekolwiek inne problemy z Usługą Głosowania, jakimkolwiek systemem on-line, serwerem, 

dostawcą, które mogą skutkować utratą głosu lub nieprawidłowym zarejestrowaniem lub 

głosowaniem. EBU nie ponosi odpowiedzialności wobec Głosujących za niemożliwość głosowania  z 

jakiegokolwiek powodu. 

Wszelkie gwarancje, oświadczenia, warunki lub inne postanowienia wyrażone w związku z niniejszymi 

warunkami są wyłączone i ograniczone w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo. 

11. Kraj, z którego głosujesz (IP) i kraje (piosenki), na które głosowałeś, zostaną przetworzone i zapisane 

przez ogólnoeuropejskiego Partnera Głosującego EBU w celu obliczenia oficjalnych wyników 

głosowania w Junior Eurovision Song Contest  2021 i sporządzenia statystyk głosowania. Polityka 

prywatności EBU i Polityka plików cookie, która informuje o przetwarzaniu Twoich danych 



osobowych, jest dostępna tutaj. 

 

12. Nazwy, obrazy, ikony i logo identyfikujące EBU, jej Członków lub strony trzecie oraz ich produkty i 

usługi podlegają prawom autorskim, prawom do wzorów i znakom towarowym EBU, jej Członków i / 

lub stron trzecich. Treści dostępne z Platform, w tym między innymi teksty, wykresy, obrazy, filmy, 

ścieżki dźwiękowe, zdjęcia, logo i ikony, będą chronione prawami własności intelektualnej lub innymi 

prawami i nie powinny być kopiowane, reprodukowane, rozpowszechniane, wykorzystywane, 

adaptowane lub przetłumaczone częściowo lub w całości bez pisemnej zgody EBU. 

 

13. EBU zastrzega sobie prawo do zmiany któregokolwiek z niniejszych Warunków i zasad oraz procesu 

Głosowania bez uprzedniego powiadomienia jakiegokolwiek Głosującego. Kontynuując udział w 

Głosowaniu, uznaje się, że każdy Głosujący zaakceptował zmienione i / lub nowe warunki, które 

zostaną opublikowane na tej stronie. 

 

14. Niniejsze Warunki podlegają prawu Szwajcarii i mają zastosowanie do głosowania online w Konkursie 

Piosenki Junior Eurovision 2021. 


