Regulamin konkursu pt. „Czytelnicze Success Story”

I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs pod
nazwą „Konkurs dla obiecujących”. Przedmiotem Konkursu jest nagrodzenie
osób, które napiszą najciekawszą historię o tym, jak książka pomogła zdobyć jej
zatrudnienie lub napiszą o tym, jak czytanie może pomóc zdobyć wymarzoną
pracę.
§2
Organizatorem konkursu jest platforma e-bookowa Woblink (ul. Smolki 5/103,
30-513 Kraków) zwana dalej „Organizatorem Konkursu”. Fundatorem nagród
jest firma Pocketbook.
§3
Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na portalu
internetowym Niestatystyczny.pl i animowany na facebookowym fanpage’u
„Czytaj PL” (https://www.facebook.com/czytajpl/) i „Nie jestem statystycznym
Polakiem, lubię czytać książki”
Konkurs trwa od dnia 22.11.2016 do 30.11.2016 do godziny 23:59.

II. UCZESTNICY KONKURSU
§1
Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które w komentarzu pod
artykułem o konkursie napiszą najciekawszą historię o tym, jak książka

pomogła Ci zdobyć zatrudnienie lub napiszą o tym, jak czytanie może pomóc
zdobyć wymarzoną pracę.
§2
Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w
stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się
przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin
wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.
§3
Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator.
Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez wyłonionych laureatów
Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Konkursu. Dane
osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia
prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych
osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi laureatom
otrzymanie nagród.

III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU
§1
Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają
Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora (zwane w dalszej części
niniejszego regulaminu również „Moderatorami”).
§2
Nagrodzone zostaną 3 osoby, które napiszą najciekawszą historię o tym, jak
książka pomogła zdobyć jej zatrudnienie lub napiszą o tym, jak czytanie może
pomóc zdobyć wymarzoną pracę. Każda z nich otrzyma od czytnik e-booków
Pocketbook Touch HD.

§3
Aby przystąpić do Konkursu, należy zapoznać się z Regulaminem Konkursu.
§4
Zgłoszenie do Konkursu nie może zawierać obraźliwych zwrotów, przekleństw
ani w inny sposób naruszać przepisów polskiego prawa.
§5
Zadaniem postawionym przed uczestnikami Konkursu jest: napisanie
najciekawszej historii o tym, jak książka pomogła zdobyć zatrudnienie lub
napiszą o tym, jak czytanie może pomóc zdobyć wymarzoną pracę.
§6
Każdy uczestnik Konkursu może wypełnić dowolną ilość zgłoszeń.
§7
Wysyłając swoje zgłoszenie, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że przesłany
przez niego wpis jest jego dziełem oraz że przysługują mu do niego autorskie
prawa majątkowe i osobiste, w tym prawo do wysyłania go na Konkurs oraz, że
jego praca konkursowa nie narusza innych przepisów polskiego prawa.
§8
Rozstrzygnięcie Konkursu (opublikowanie wyników) nastąpi 5.12.2016 r. na
portalu Niestatystyczny.pl.
§9
Uczestnik wskazany przez jury jako zwycięzca Konkursu zostanie poproszony o
podanie danych osobowych i adresu dostarczenia przesyłki z nagrodą.
IV. NAGRODY
§1
W konkursie przewidziano następujące nagrody:

1 miejsce:
 Czytnik e-booków Pocketbook Touch HD
2 miejsce:
 Czytnik e-booków Pocketbook Touch HD
3 miejsce
 Czytnik e-booków Pocketbook Touch HD

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§1
1. Uczestnik oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa osobiste i
majątkowe do wszystkich zgłoszonych do Konkursu zgłoszeń i prawa te nie są
obciążone prawami osób trzecich oraz jest uprawniony do rozporządzania nimi
w zakresie i celu opisanym w ust.1.
§2
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe w
trakcie przesyłania materiałów konkursowych, w szczególności za problemy z
łączem internetowym.
§3
W przypadku naruszenia Regulaminu, osoby odpowiedzialne powołane przez
Organizatora mogą wykluczyć Uczestnika na każdym etapie Konkursu.
§4
W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego.

§5
Zgłoszenie się do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków
zapisanych w niniejszym Regulaminie.

