REGULAMIN KONKURSU „Wiosenny konkurs wydawnictwa WSR”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu „Wiosenny konkurs wydawnictwa WSR” (zwanym dalej
“Konkursem”), jest wydawnictwo Wojciech Sumliński Reporter, ul. Wrzeciono 59C/13,
Warszawa (zwane dalej „Organizatorem”);
2. Czas trwania konkursu wyznacza się na okres 1 – 10 marca 2017. Wyniki opublikowane
zostaną niezwłocznie;
3. Fundatorem nagród jest Organizator;
4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/sumlinski (zwanej dalej
“Fanpage”);
5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu, które uczestnik
akceptuje w chwili przystąpienia;
6. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany ani w żaden sposób powiązany z serwisem
Facebook;
7. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat
Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora;
8. Konkurs nie narusza Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w tym nie
narusza postanowień art. 29 tejże ustawy.

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie:
⦁

osoby fizyczne, zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające pełną
zdolność do czynności prawnych;

⦁

posiadające jedno konto osobowe w serwisie facebook.com;

⦁

wyrażające zgodę i akceptujące niniejszy regulamin, zaświadczając o zapoznaniu się
z nim, zobowiązując się do jego przestrzegania;

⦁

wyrażające zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów związanych z
uczestnictwem w konkursie;

⦁

posiadające status fana strony „Wojciech Sumliński”
(www.facebook.com/sumlinski).

2. W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, pracownicy podmiotów
związanych z Organizatorem, a także członkowie ich najbliższej rodziny;
3. Zwycięzcy konkursu wyłonieni zostaną spośród biorących udział, spełniających wymogi
formalne, którzy udzielili odpowiedzi w ramach zadania konkursowego - co będzie
poddawane ocenie przez Organizatora;
4. Wskazanie odpowiedzi najbardziej wartościowego pytania, którego odpowiedź będzie
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stanowiła fragment programu autorskiego Wojciecha Sumlińskiego w serwisie youtube.com:
„Nigdy się nie poddawaj!”, stanowi podstawę wyłonienia laureatów. Oceny kreatywności,
wartości merytorycznej pytania, a zarazem – przyznania miejsc laureatom konkursu
podejmował się będzie przedstawiciel Organizatora, autor książek stanowiących nagrodę w
przedmiotowym konkursie – Wojciech Sumliński;
§ 3. ZASADY KONKURSU
1. Aby wziąć udział w konkursie należy wystosować pytanie dotyczące działalności publicznej
Wojciecha Sumlińskiego lub treści książek przez niego wydanych pod jednym z postów na
stronie facebook.com/sumlinski promujących konkurs oraz udostępnić wskazaną przez
Organizatora w dniu rozpoczęcia konkursu grafikę, prezentującą wydarzenie, będące
przedmiotem niniejszego regulaminu;
2. Zadanie konkursowe zostanie zamieszczone w momencie rozpoczęcia konkursu;
3. W konkursie nie będą uwzględniane zgłoszenia niespełniające warunków niniejszego
regulaminu.

§ 4. NAGRODY
1. Organizator w ramach konkursu przyznaje 3 nagrody, zróżnicowanych w zależności od
zajętego przez biorących udział miejsca:
⦁

Nagroda I-go stopnia: książka Niebezpieczne związki Andrzeja Leppera, audiobook
Niebezpieczne związki Bronisława Komorowskiego;

⦁

Nagroda II-go stopnia: książka Oficer, audiobook Lobotomia 3.0

⦁

Nagroda III-go stopnia: książka Pogorzelisko, audiobook Z mocy nadziei

2. Organizator zapewnia, iż każda z wyżej wymienionych nagród książkowych zostanie
opatrzona autografem autora;
3. Laureaci konkursu zostaną wskazani publicznie przez Organizatora na stronie
facebook.com/sumlinski i poproszeni o kontakt przez adres mailowy podany w dniu
zakończenia konkursu;
4. Nagrody zostaną wysłane pocztą na wskazany w odpowiedzi adres korespondencyjny.

§ 5. INNE
1. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont użytkowników lub komentarzy;
2. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszeń Regulaminu lub Regulaminu
Facebooka, Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Zgłoszenia lub Zgłoszeń
Uczestnika w konkursie;
3. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia
konkursu.
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§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 roku;
2. Wszelkie reklamacje związane z konkursem mogą być zgłaszane pisemnie, w formie listu
poleconego, na adres Organizatora, w terminie 7 dni od zaistnienia podstawy reklamacji, nie
później, niż do 14 stycznia. Reklamacje nadsyłane po tym czasie nie będą uwzględniane.
3. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, ewentualne spory będą rozstrzygane
przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora;
4. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w
ustawie o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w
szczególności wyboru Laureatów, wydania nagród oraz weryfikowania prawdziwości danych;
5. W kwestiach nieregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy
prawa polskiego.
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