Pravidlá ankety Telkáč roka 2017
Spoločnosť Zoznam, s.r.o., Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava, IČO: 36 029 076,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 24598/B
(ďalej len "usporiadateľ") vyhlasuje anketu Telkáč roka ( ďalej aj ako „anketa“) v kategóriách:
1. Najobľúbenejší moderátor
2. Najobľúbenejšia moderátorka
3. Najobľúbenejší herec
4. Najobľúbenejšia herečka
5. Najobľúbenejší redaktor/ Najobľúbenejšia redaktorka
6. Najobľúbenejší slovenský seriál
7. Najobľúbenejšia spravodajská/publicistická relácia
8. Najobľúbenejší TV program
9. Najobľúbenejší vloger
10. Najobľúbenejší slovenský kinofilm
11. Telkáč roka 2017 - Najobľúbenejšia slovenská televízna stanica roka
Do hlasovania v ankete sa môžu zapojiť používatelia siete Facebook (v evente na FB
fanúšikovskej stránke Telkáč.sk) v čase od 26.2. do 21.3.2018 v dvoch kolách.
V prvom, nominačnom, kole, ktoré trvá od 26.2. – 12.3.2018 do 13:00 môže hlasujúci dať
svoj hlas ľubovoľnému počtu prednominácií, starostlivo vybraných redakciou Topky.sk,
v každej kategórii alebo len v niektorej z vybraných kategórií. Okrem hlasovania za redakčný
predvýber môžete svojho favorita doplniť. Inšpirovať sa môžete menným zoznamom na
http://telkacroka.zoznam.sk/menny_zoznam_2017.pdf .
Do druhého, finálového, kola postupuje päť nominovaných v každej kategórii, ktorí získali
najviac hlasov v prvom kole. Postúpia iba tie nominácie, ktoré tematicky spadajú do danej
kategórie. V prípade TV programov, seriálov a relácií je podmienka, že premiérové vydania
boli odvysielané na televíznych obrazovkách v roku 2017.
Finále trvá od 15.3. – 21.3.2018 do 10.00 hod. Vo finálovom kole môže hlasujúci odovzdať
svoj hlas jedinému favoritovi v danej kategórii.
Rozhodujúci je počet hlasov v deň ukončenia ankety o 10:00 hod.
Výsledky ankety budú určené výlučne na základe internetového hlasovania v čase
ukončenia finále a budú vyhlásené do 1.4. 2018 na www.telkacroka.sk .
Súťaž nie je organizovaná ani sponzorovaná spoločnosťou Facebook a z hlasovania
v ankete nevznikajú
spoločnosti Facebook ani usporiadateľovi žiadne záväzky voči
hlasujúcim.
V Bratislave dňa 19.2.2018

Zoznam, s.r.o.

Posledná zmena pravidiel (zmena termínu ukončenia nominačného kola a spresnenie
podmienok postupu nominantov do finále) bola vykonaná dňa 8.3.2018 v Bratislave.
Zoznam, s.r.o.

