Regulamin konkursu Bloger
miesiąca Luty 2018
I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs pod
nazwą „Bloger Miesiąca”. Przedmiotem Konkursu jest nagrodzenie jednej
osoby, która bloga, vloga, podcast lub fanpage w Internecie w najciekawszy
sposób będzie promować czytelnictwo.
§2
Organizatorem konkursu oraz fundatorem nagrody jest platforma e-bookowa
Woblink (ul. Smolki 5/103, 30-513 Kraków) zwana dalej „Organizatorem
Konkursu”. Serwis Facebook.com nie jest organizatorem Konkursu.
§3
Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i
animowany na stronie serwisu Czytaj PL (http://czytajpl.pl/).
§4
Konkurs trwa od dnia 01.02.2018 do 28.02.2018 do godziny 23:59.
II. UCZESTNICY KONKURSU
§1
Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które w najciekawszy
sposób promują czytelnictwo.
§2

Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora Konkursu oraz
członkowie rodzin pracowników, 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
Nagrodzony zostanie jeden bloger, który w czasie trwania konkursu w sposób
najciekawszy będzie promować czytelnictwo, a informacja o wygranej zostanie
opublikowana na stronie CzytajPL.pl.
§3
Zadaniem postawionym przed uczestnikami Konkursu jest jak najciekawsza
promocja czytelnictwa na swoim blogu, vlogu czy podcaście publikowanym w
sieci.
§4
Rozstrzygnięcie Konkursu (opublikowanie wyników) nastąpi do 25.03.2018 r.
na stronie CzytajPL.pl.
§5

Uczestnik wskazany przez jury jako zwycięzca Konkursu zostanie poproszony o
podanie adresu mailowego.
§6
Organizator zastrzega sobie prawo do niewybrania laureata i nie przyznania
nagrody.
IV. NAGRODY
§1
W konkursie przewidziano następujące nagrody:
Bon o wartości 100 zł na zakupy e-booków w księgarni internetowej
Woblink.com.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§1
1. Uczestnik oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa osobiste i
majątkowe do wszystkich wpisów na swoim blogu, chyba, że wyraźnie zaznaczy
wykorzystywanie ich na prawach cytatu.
§2
W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§3
Zgoda na przyjęcie nagrody jest równoznaczna z akceptacją warunków
zapisanych w niniejszym Regulaminie.

