
Regulamin konkursu 

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Glosel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.;

ul.  Kolejowa  12E;  15-701  Białystok;  NIP:  542-315-11-57,  REGON:  200317860,  KRS

0000569207. Spółka zarejestrowana została przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 

2.  Konkurs prowadzony będzie na terenie Rzeczpospolitej  Polskiej.  Konkurs nie jest

sponsorowany, popierany oraz przeprowadzany przez Facebook. 

3. Konkurs  rozpoczyna się w dniu 29.01.2018 o godz. 11:00, a kończy się w

dniu 04.02.2018 o godz 23:59

4.  Uczestnikiem  może  zostać  każda  osoba,  która  posiada  zdolność  do  czynności

prawnych, bądź w przypadku osoby niepełnoletniej posiada zgodę opiekuna prawnego.

5.  Udział  w  konkursie  jest  równoznaczny  z  zaakceptowaniem  treści  niniejszego

Regulaminu.

6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby zatrudnione

przez  niego  na  podstawie  umów  cywilnoprawnych,  a  także  członkowie  rodzin

pracowników i współpracowników Organizatora.

7. Każdy uczestnik może przesłać dowolną ilość zgłoszeń.

8.  Konkurs polega na wykonaniu zadania konkursowe:  Napisać krótką notatkę,  list,

motywację, którą włożylibyście między kartki właśnie przeczytanej przez Was książki,

tak,  aby zaskoczyć, poprawić humor (wesprzeć,  podnieść na duchu) kolejną osobę,

która  ją  przeczyta,  (oczywiście  teoretycznie).  Jury  wybierze  najbardziej  kreatywne

prace, a następnie nagrodzi je bonami podarunkowymi oraz gadżetami, które zostały

ufundowane przez księgarnię internetową TaniaKsiazka.pl

9.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  weryfikowania  (usuwania)  prac  tych

uczestników konkursu, którzy naruszyli niniejszy regulamin, w szczególności regulacje

chroniące prywatność osób trzecich.

10.  Każda  Uczestniczka  i  każdy  Uczestnik  uprawnieni  są  do  odbioru  tylko  jednej

nagrody.

Nagrody 

• 3x bon podarunkowy o wartości 100 zł na zakupy w TaniaKsiazka.pl

• 3x bon podarunkowy o wartości 50 zł na zakupy w TaniaKsiazka.pl

• 3x bon podarunkowy o wartości 30 zł na zakupy w TaniaKsiazka.pl



• 6x  pakiet  TanioKsiążkowych  gadżetów  (kubek,  bawełniana  torba,  pakiet

zakładek)

Wykorzystanie prac nadesłanych na konkurs

1. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji wybranych prac konkursowych na

profilach  Facebook: https://www.facebook.com/taniaksiazka/

https://www.facebook.com/CoPrzeczytac/ oraz  na  stronach   http://blog.taniaksiazka.pl/ i

https://www.coprzeczytac.pl/ 

2. Uczestnik konkursu z chwilą nadesłania prac na Konkurs oświadcza, że:

• jest autorem tekstu oraz posiada zgodę osób biorących udział przy powstawaniu

pracy  na  uczestnictwo  w  Konkursie  oraz  publikacje.  Odpowiedzialność  za

wszelkie  roszczenia  osób  trzecich,  które  mogłyby  zostać  skierowane  do

Organizatorów Konkursu, przyjmuje na siebie Uczestnik Konkursu;

• wyraża  zgodę  na  przetwarzanie  swoich  danych  osobowych  na  potrzeby

konkursu  zgodnie  z  ustawą  o  Ochronie  Danych  Osobowych  dn.29.08.1997

r.Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.;

3.  Zgłoszenie  prac  do  Konkursu  jest  równoznaczne  z  nieodpłatnym  przekazaniem

majątkowych  praw  autorskich  na  rzecz  Organizatora  oraz  zgodą  na  nieodpłatne

prezentowanie zdjęć/tekstów na wystawach, w druku oraz w Internecie.

Postanowienia końcowe

1. Po otrzymaniu informacji o wygranej w Konkursie, laureaci nagród powinni do  16

lutego  2018  r. drogą  mailową  na  adres  redakcja@coprzeczytac.pl  przesłać  dane

potrzebne do przekazania nagrody, czyli w przypadku bonów podarunkowych- adres

mailowy, a w przypadku gadżetów- imię i nazwisko oraz adres pocztowy znajdujący się

na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, na który ma zostać przekazana nagroda. Nagrody

zostaną wysłane bezpośrednio przez księgarnię internetową TaniaKsiazka.pl

2.  Oficjalne  wyniki  konkursu  zostaną  zamieszczone  na  stronie

https://www.coprzeczytac.pl/ do dnia 09.02.2018r. do godz. 23:59. 

3.  Dane  potrzebne  do  wysyłki  nagrody  powinny  zostać  wysłane  w  wiadomości

mailowej  na  adres  redakcja@coprzeczytac.pl  . Adres  powinien  znajdować  się  na

terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

4. Decyzja Jury jest nieodwołalna. Reklamacje należy kierować w wiadomości mailowej

na adres redakcja@coprzeczytac.pl w terminie 7 dni od zakończenia konkursu.
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