
Regulamin „Konkursu na Noc E-
booków” 
I.  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs pod 

nazwą „Konkurs na noc e-booków”. Przedmiotem Konkursu jest nagrodzenie 

jednej osoby czytnikiem Pocketbook Touch HD, która w najciekawszy sposób 

odpowie na pytanie Dlaczego właśnie tej nocy czytnik Pocketbook Touch HD 

powinien trafić właśnie do Ciebie?. 

§ 2 

Organizatorem konkursu 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 fanpage’u Czytaj PL (https://www.facebook.com/czytajpl). 

§ 4 

Konkurs trwa od dnia 25.05.2017 od godz. 18:00 do 26.05.2017 do godziny 

10:00. 

II. UCZESTNICY KONKURSU 

§ 1 

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które w godzinach od 

18:00 25.05.2017 r. do 10:00 26.05.2017  w najciekawszy sposób odpowie na 

pytanie Dlaczego właśnie tej nocy czytnik Pocketbook Touch HD powinien 



trafić właśnie do Ciebie? i opublikują go w komentarzu pod wpisem  o 

konkursie na fanpage’u Czytaj PL na portalu Facebook.com 

(https://www.facebook.com/czytajpl). 

 § 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 

Nagrodzona zostanie jedna odpowiedź zamieszczona w godzinach od 18:00 

25.05.2017 r. do 10:00 26.05. w komentarzu pod wpisem  o konkursie na 

fanpage’u Czytaj PL na portalu Facebook.com 

(https://www.facebook.com/czytajpl). 

§ 3 

Aby przystąpić do Konkursu, należy zapoznać się z Regulaminem Konkursu. 



§ 4 

Zgłoszenie do Konkursu nie może zawierać obraźliwych zwrotów i przekleństw. 

§ 5 

Zadaniem postawionym przed uczestnikami Konkursu jest w najciekawszy 

sposób odpowiedzenie na pytanie Dlaczego właśnie tej nocy czytnik 

Pocketbook Touch HD powinien trafić właśnie do Ciebie? i opublikowanie 

odpowiedzi w komentarzu pod wpisem  o konkursie na fanpage’u Czytaj PL na 

portalu Facebook.com (https://www.facebook.com/czytajpl). 

§ 6 

Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić dowolną liczbę odpowiedzi. 

§ 7 

Wysyłając swoje zgłoszenie, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszenie do 

Konkursu jest jego dziełem oraz że przysługują mu do niego autorskie prawa 

majątkowe i osobiste, w tym prawo do wysyłania go na Konkurs. 

§ 8 

Rozstrzygnięcie Konkursu (opublikowanie wyników) nastąpi 26.05.2016 r. na 

fanpage’u Czytaj PL po godzinie 17:00. 

§ 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: 

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. 

 

 

 


