Pravila glasovanja za polfinaliste druge Briške poroke
Glasovanje poteka preko telefona, glasovnic v tiskanih medijih, glasovnic na spletnih straneh in FB
profila od 20. marca do vključno 19. aprila 2013.
Za glasovnice v tiskani obliki velja pravilo: ena glasovnica v pisemski ovojnici.
Pari imajo dodeljene zaporedne številke, ki veljajo za vse oblike glasovanja:
1: Stanka Zupanič in Matej Pernek, Videm pri Ptuju
2: Elen Bombač in Jan Pahor, Pobegi
3: Polona Leben in Aleksander Mitev, Sp. Duplek
4: Mateja Sbisa in Gianluca Cortiana, Nova Gorica
5: Jožica Belej in Rok Valenčič, Sežana
6: Aleksandra Savić in Miha Jošt, Štore
7: Petra Šubelj in Zdravko Novosel, Ljubljana
8: Nataša Imperl in Matej Ocepek, Kisovec
9: Andreja Hosner in Andrej Prešiček, Šentjur
10: Karin Moškrič in Tadej Žgajnar, Šmarje - Sap

1. Telefonsko glasovanje preko Telekomove premijske številke »En klic do
Briške poroke 090 33 05«
Za telefonsko glasovanje je potrebno poklicati zgoraj navedeno številko in slediti navodilom
operaterja za vnos zaporedne številke para. Cena klica za Telekomove klicatelje je 1,29 Eur na
minuto, ceno za klice iz drugih omrežij določajo drugi operaterji.

2. Glasovanje preko glasovnic v tiskanih medijih
Glasovnice bodo objavljene v Primorskih novicah, tedenski prilogi TV OKNO, mesečniku Goriška
in Briškem časniku. Na glasovnicah bodo pod zaporednimi številkami od 1 do 10 objavljene
fotografije vseh 10-ih tekmovalnih parov. Glasovnice izrežete, ročno izpolnite in pošljete po pošti
na naslov: ZTKMŠ Brda, Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo.

3. Glasovanje preko glasovnic na spletnih straneh
Glasovnice v pdf obliki so objavljene na spletni strani www.brda.si v zavihku Briška poroka.
Glasovnice natisnite, ročno izpolnite in pošljete po pošti na naslov: ZTKMŠ Brda, Trg 25. maja 2,
5212 Dobrovo.
4. Glasovanje preko všečkanja na FB profilu Briška poroka
Na FB profilu Briška poroka »všečkate« izbrani par. Za število glasov šteje število všečkov na dan
19. april 2013 ob 24. uri.

Štetje prejetih glasov
Dne 20.4.2013 bo komisija v zasedbi predstavnikov Zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport
Brda, predstavnikov Občine Brda in partnerjev projekta Briška poroka 2013, preštela glasove
prejete po pošti v obliki tiskanih glasovnic in prištela število všečkov, ki jih bo posamezni par zbral
na FB profilu Briška poroka. Telekom Slovenije bo na isti dan posredoval uradno statistiko prejetih
glasov preko premijske številke 090 33 05. Glasovi se seštevajo.
Število prejetih glasov bo odločalo o uvrstitvi 5-ih parov z največjim številom glasov v polfinale.
Razglasitev polfinalistov bo potekala 20. Aprila 2013 na javni prireditvi Brda in vino v Šmartnem,
Hiša kulture, s pričetkom ob 18. uri. V primeru, da bosta dva ali več četrtfinalistov prejela enako
število glasov, bo polfinalista določil na prireditvi izveden žreb.

Zavod za turizem , kulturo, mladino in šport Brda
Dobrovo, 20.3.2013

