
Regulamin konkursu: "Światowy Dzień 

Książki” 

 

§1. Organizator i czas trwania Konkursu 

1. Organizatorem konkursu jest przez Valkea Media S.A. z siedzibą w Warszawie, 

przy ul. Elbląskiej 15/17, 01-747 Warszawa, wpisaną w Sądzie Rejonowy dla 

m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000291933, REGON 016319485, posiadającą 

kapitał zakładowy w wysokości 2.414.406,00 PLN. 

2. Współorganizatorem konkursu oraz Fundatorem Nagród jest Lagardere Travel 

Retail z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 174, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000048015, o numerze 

identyfikacji podatkowej (NIP) 526-21-00-142i kapitale zakładowym w 

wysokości 102.631.000 PLN  

3. Konkurs trwa od 21.04.2017 do 26.04.2017 do godziny 12:00 czasu polskiego.  

4. Uczestnikami Konkursu mogą być:  

· wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności 

prawnych;  

 · w dniu dokonania zgłoszenia do Konkursu posiadają miejsce stałego zamieszkania 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

5. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz innych 

podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu 

zabawy, a także członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków 

najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, 

małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców, małżonków, krewnych i 



powinowatych do drugiego stopnia i osoby pozostające w stosunku 

przysposobienia. 

 

 

§2. Warunki i przebieg konkursu: 

1. Uczestnik chętny wziąć udział w konkursie powinien od dnia 21.04.2017 r. 

obserwować oficjalny profil Czytam Wszędzie na Facebooku: 

https://www.facebook.com/czytamwszedzie oraz bloga 

http://www.czytamwszedzie.pl 

2. Uczestnicy spełniający powyższe wymagania mogą wziąć udział w Konkursie. 

Zadaniem każdego Uczestnika Konkursu jest odnalezienie na blogu 

czytamwszedzie.pl w postach z kwietnia ukrytych słów, które stworzą pytanie 

konkursowe (Dalej: Odpowiedź) Odpowiedź na to pytanie  należy opublikować 

w komentarzu pod postem konkursowym na blogu w opisany wyżej sposób w 

trakcie trwania konkursu.  

3. W Konkursie można wziąć udział tylko raz zamieszczając jeden komentarz z 

jedną odpowiedzią.  

4. Odpowiedzi udzielone przez Uczestników nie mogą naruszać ogólnych zasad 

przyjętych na profilu Czytam Wdzędzie oraz blogu między innymi: obrażanie 

osób i marek, brak poszanowania godności osób trzecich czy używanie 

niecenzuralnych słów. 

5. W Konkursie mogą brać udział osoby, które przy dodawaniu komentarza z 

odpowiedzią na blogu podadzą swój adres mailowy i imię i nazwisko. Dane 

zawarte w komentarzu muszą być prawdziwe i zgodne z rzeczywistością. 

6. Organizator zastrzega sobie możliwość usunięcia odpowiedzi nie spełniających 

powyższych kryteriów 

7. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza akceptację jego zasad przewidzianych 

w niniejszym Regulaminie. 

8. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę Uczestnika na ewentualne 

umieszczenie jego danych udostępnionych publicznie na Facebooku (zwłaszcza 

jak Imię, Nazwisko). 

https://www.facebook.com/czytamwszedzie


9. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik zaświadcza, że jest jedynym autorem 

opublikowanej przez siebie odpowiedzi konkursowej i posiada do niej pełne 

prawa autorskie. Czytam Wszędzie jest jedynie hosterem i nie ponosi 

odpowiedzialności z tytułu naruszenia niniejszych praw.  

10. Organizator Konkursu powołuje komisję konkursową (dalej „Komisja 

Konkursowa”), której zadaniem będzie ocena odpowiedzi przesłanych przez 

Uczestników oraz wyłonienie zwycięzców Konkursu. Komisja Konkursowa 

dokona oceny komentarzy pod kątem: 

a. kreatywności 

b. zgodności tematu wypowiedzi z wytycznymi regulaminu 

11. Komisja Konkursowa oceni wszystkie zgłoszone odpowiedzi, które spełnią 

warunki Konkursu i dokona wyboru 3 zwycięskich odpowiedzi, której autorzy 

będą nagrodzeni zgodnie z § 3 (dalej „Zwycięzcy”). 

 

§3. Nagrody 

1. Zwycięzcami Konkursu zostają 3 osoby  

2. Nagrodami  w Konkursie są: 

 1 miejsce: zestaw 3 książek: 

"Już mnie nie oszukasz" Harlana Cobena 

"Sztukę Kochania" Michaliny Wisłockiej 

 "Mafię" Petra Reski 

 2 miejsce: zestaw 2 książek:  

"Rzeźnik" Tony'ego Parsonsa 

 "Był sobie pies" W. Bruce Camerona 

 3 miejsce: książkę: "Inwigiliacja" Remigiusza Mroza 

3. Każdy zwycięzca dostaje jedną nagrodę. 

4. Po zakończeniu zadania konkursowego, Komisja Konkursowa powołana przez 

Organizatora, do dnia 28.04.2017 r. do godziny 17:00 ogłosi Zwycięzców.  

5. Wyniki zostaną ogłoszone przez Administratora na blogu w komentarzu pod 

postem konkursowym. 



§4. Protokół odbioru nagrody 

1. Warunkiem odebrania nagrody jest wysłanie w wiadomości prywatnej na 

profilu Czytam Wszędzie na Facebooku danych osobowych Uczestnika 

konkursu (Imię i nazwisko adres zamieszkania) lub wysłanie maila z danymi na 

adres aszalkowska@valkea.com do dnia 7.05.2017 r. do godziny 23:59.  

2. Warunkiem odbioru nagrody jest potwierdzenie przez Administratora na profilu 

Czytam Wszędzie na Facebooku w prywatnej wiadomości otrzymania od 

Zwycięzcy niezbędnych danych wymaganych do otrzymania nagrody i/lub 

potwierdzenie otrzymania danych przez maila. 

3. Nagroda będzie wysłana drogą pocztową od dnia 8.05.2017r do dnia 

10.05.2017r.  

§ 5. Prawa własności intelektualnej do prac konkursowych 

1. Jeśli Zgłoszenie stanowić będzie utwór w rozumieniu prawa autorskiego, 

Uczestnik oświadcza, że jest jego wyłącznym autorem, posiada do niego 

nieograniczone autorskie prawa majątkowe. 

2. Uczestnik z chwilą wysłania Zgłoszenia udziela Organizatorowi oraz 

Współorganizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej pod względem 

terytorialnym, niewyłącznej licencji, z prawem do udzielania sublicencji, na 

okres 5 lat, na wykorzystywanie utworu w dowolny sposób wraz z jego 

wszystkimi elementami w całości lub w części, na wymienionych poniżej 

polach eksploatacji:: 

a. utrwalanie i zwielokrotnianie w każdy sposób, w szczególności prasie i 

w pamięci komputera, na nośnikach danych zarówno cyfrowych jak i 

analogowych, techniką zapisu magnetycznego jak i cyfrowego oraz 

techniką drukarską i reprograficzną; 

b. rozpowszechnianie poprzez wprowadzanie zwielokrotnionych 

egzemplarzy do obrotu, w tym w prasie, publiczne wystawianie, najem 

lub użyczenie; 

c. udostępnianie w taki sposób, aby każdy miał do niego dostęp w miejscu 

i czasie przez siebie wybranym w tym poprzez udostępnianie w sieci 

Internet; 



d. wykorzystywanie w działaniach marketingowych Sponsora, w tym w 

ramach reklamy lub promocji jego produktów lub usług oraz rejestracja i 

wykorzystanie w charakterze znaków towarowych, wzorów 

przemysłowych i we wszelkich innych krajowych i międzynarodowych 

procedurach ochrony własności intelektualnej, bez względu na ilość 

nadań, emisji i wytworzonych egzemplarzy; 

e. wykorzystywanie Zgłoszeń w całości lub we fragmentach do celów 

promocyjnych i reklamy oraz rejestracja i wykorzystanie w charakterze 

znaków towarowych, wzorów przemysłowych i we wszelkich innych 

krajowych i międzynarodowych procedurach ochrony własności 

intelektualnej. 

3. Organizator oraz Współorganizator nie mają obowiązku wykorzystania 

Zgłoszeń na żadnym z pól eksploatacji wymienionych w ust. 2 powyżej. 

4. Uczestnik udziela Organizatorowi i Współorganizatorowi zgody na tworzenie, 

rozporządzanie i korzystanie z utworów zależnych względem Zgłoszenia lub 

jego części, w tym na włączanie ich do innych utworów i korzystanie z tak 

powstałych utworów na polach eksploatacji wskazanych w lit. a–d powyżej, jak 

również na wprowadzanie zmian i modyfikacji do tych utworów. 

5. Uczestnik udziela Organizatorowi i Współorganizatorowi zgody na 

wykonywanie w jego imieniu prawa zezwalania na wykonywanie zależnego 

prawa autorskiego w stosunku do Utworu lub jego części. 

6. Uczestnik oświadcza, że znany jest mu cel, dla którego nagrodzone Zgłoszenia 

zostaną wykorzystane oraz że wyraża zgodę na takie wykorzystanie Zgłoszeń 

przez Sponsora. 

7. Uczestnik zobowiązuje się do zaniechania bądź niepodejmowania jakiejkolwiek 

działalności, która mogłaby w jakikolwiek sposób naruszać prawa własności 

intelektualnej należące do Sponsora. 

8. Uczestnik nie otrzymuje wynagrodzenia za udzielenie licencji do materiałów 

przesłanych w Zgłoszeniu w zakresie przewidzianym w niniejszym 

regulaminie.  

9. Z chwilą wydania Nagrody, stosownie do art. 921 § 3 kodeksu cywilnego, 

przechodzą na Współorganizatora oraz Organizatora bez ograniczeń wszystkie 

majątkowe prawa autorskie do Zgłoszeń zgłoszonych przez Zwycięzców.  



 

§6. Komisja Nadzoru 

1. Zwycięskie pytania zostaną wyłonione przez Komisję Konkursową składającą 

się z wykwalifikowanych pracowników Organizatora, będących ekspertami w 

dziedzinie, której zabawa dotyczy 

2. Komisja Konkursowa składa się z 3 osób. 

3. Komisja Konkursowa podczas wyłaniania Zwycięzców ocenia nadesłane przez 

uczestników treści pytań  pod kątem wartości merytorycznej, kreatywności, 

ciekawości i wszelkich  innych walorów, które uzna za stosowne. Głosowanie 

odbywa się w sposób tajny. 

4.  Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i niepodważalna. Uczestnicy nie 

mają prawa na odwoływanie się od podjętej przez Komisję Konkursową decyzji 

oraz nie mają wglądu do wyników głosowania przeprowadzanego przez Jury. 

 

§ 7. Postanowienia Końcowe 

1. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny. Organizator i 

Współorganizator oświadczają, iż dane osobowe zbierane i przetwarzane przez 

Organizatora i Współorganizatora, jako administratorów danych osobowych, w 

związku z realizacją Konkursu, będą wykorzystywane w ramach i na potrzeby 

przeprowadzenia Konkursu (w szczególności wyłaniania zwycięzców oraz 

przyznawania  nagród), zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. NR. 101,poz.926. z późn.zm.).  

2. Uczestnik może zrzec się prawa do nagrody, jednakże nie może przenieść 

prawa do nagrody na osobę trzecią, bądź żądać zamiany nagrody na ekwiwalent 

pieniężny, ani na żadną inną formę rekompensaty. 

3. Organizator, w przypadku, gdy zaistnieje taki obowiązek zgodnie z art. 30 ust. 

1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 

1991 roku (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176), przed wydaniem Nagrody 

obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego 

zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wartości Nagrody. 



4. Konkurs nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i 

zakładach wzajemnych /Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm./ 

5. Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zamiany 

te nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników, nie będą pogarszać 

warunków uczestnictwa Konkursie. 

6. Informacja o zmianach zostanie opublikowana w taki sposób, w jaki był 

ogłaszany Regulamin. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wpisanie przez uczestników 

Konkursu nieprawidłowych danych. 

8. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym 

uczestnika z udziału w Konkursie, jak również odmowy przyznania 

uczestnikowi nagrody w przypadku, gdy uczestnik podał nieprawdziwe lub 

niekompletne dane wymagane i niezbędne do przyznania nagrody, w przypadku 

nie spełnienia postanowień Regulaminu, a także w przypadku powzięcia przez 

Organizatora informacji o działaniach uczestnika sprzecznych z 

postanowieniami Regulaminu oraz ogólnie przyjętymi zasadami „fair play”.  

9. Organizator zastrzega sobie prawo do nagłego odwołania/zamknięcia 

Konkursu. 

 


