REGULAMIN KONKURSU NA RYSUNEK INSPIROWANY KSIĄŻKĄ „KŁOPOT Z
KOBIETAMI”

§ 1. Organizator i cel konkursu
1.

2.
3.
4.

Organizatorem konkursu zwanego dalej Konkursem, jest Społeczny Instytut Wydawniczy Znak
Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (kod: 30-105) przy ul. Kościuszki nr 37, KRS 0000064794, zwaną
dalej Organizatorem.
Konkurs przeprowadzany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, za wykorzystaniem portalu
społecznościowego Facebook.com.
Konkurs organizowany jest w celu promocji książki pt.: „Kłopot z kobietami” aut. Jacky Fleming.
Konkurs nie jest sponsorowany, popierany ani współorganizowany przez serwis Facebook. Tym
samym nie ponosi on odpowiedzialności za realizację konkursu.

§ 2. Uczestnicy konkursu
1.

2.

Konkurs jest otwarty dla osób fizycznych z wyłączeniem pracowników i osób pozostających z
Organizatorem w stosunku zlecenia oraz członków rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia
pokrewieństwa.
Uczestnik Konkursu, który nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, tj. m.in. osoba,
która nie ukończyła 18 roku życia, może brać udział w Konkursie pod warunkiem posiadania
zgody przedstawiciela ustawowego (m.in. rodzica lub opiekuna) na udział w Konkursie oraz na
przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane przeprowadzeniem Konkursu.

§ 3. Zadanie konkursowe
1.
2.

3.
4.

Konkurs trwa od 1.03.2017 do 12.03.2017 roku.
Aby wziąć udział w Konkursie każdy uczestnik powinien wykonać zadanie konkursowe
polegające na :
a) stworzeniu rysunku lub komiksu, na którym uczestnik pokaże jakie zachowania mężczyzn
wobec kobiet go bawią, denerwują lub skłaniają do refleksji. Inspiracją może być historia lub
osobiste obserwacje i doświadczenia, i;
b) przesłaniu pracy drogą elektroniczną na adres: horyzont_promo@znak.com.pl, w terminie do
dniu 12.03.2017 do godziny 23.59.
Jeden uczestnik może zgłosić do Konkursu jedno zadanie konkursowe.
Zadania konkursowe niespełniające wymagań określonych w Regulaminie nie biorą udział w
Konkursie.

§ 4. Rozstrzygnięcie Konkursu
1.
2.
3.

4.
5.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez jury w składzie trzyosobowym wyłonionym przez
Organizatora.
Jury przy ocenie zadania konkursowego będzie brało pod uwagę nie tylko umiejętności
plastyczne, ale także przekaz, poczucie humoru i pomysłowość.
Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone w dniu 15.03.2017 roku na stronie internetowej
Organizatora: www.facebook.com/WydawnictwoZnak/. Autorzy nagrodzonych prac zostaną
również poinformowani za pomocą poczty elektronicznej.
Nagrodzone zadania konkursowe mogą zostać udostępnione na profilach Organizatora na
portalach społecznościowych oraz na stronach internetowych.
Nagrodzone osoby przesyłają Organizatorowi skan podpisanego formularza zgłoszenia do
konkursu stanowiącego załącznik do Regulaminu w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników

Konkursu. Jeśli Organizator nie otrzyma skanu formularza
Organizator może przyznać nagrodę innemu uczestnikowi.
§ 5. Nagrody
1.

2.

3.
4.
5.

lub będzie on zawierać braki,

Organizator przewiduje przyznanie 1 nagrody głównej w postaci voucheru o wartości 300 złotych
do wykorzystania w sklepie memshirt.com oraz 5 książek pt. „Kłopot z kobietami”, „Pani
Einstein”, „Przekręt”, „Zakazane Ciało”, „Pięć dni, które wstrząsnęły światem”. Łączna wartość
nagrody głównej wynosi 499, 50 zł.
Organizator przewiduje przyznanie 2 nagród drugiego stopnia za zajęcie drugiego i trzeciego
miejsca w postaci 3 książek: „Kłopot z kobietami”, „Przekręt”, „Pani Einstein”. Wartość nagrody
wynosi 109,70 zł
Nagrody rzeczowe zostaną przesłane za pomocą poczty lub kuriera na adres wskazany w
formularzu zgłoszenia do Konkursu. Koszty wysyłki pokrywa Organizator .
W razie nieodebrania nagrody przez uczestnika jury konkursowe może przyznać tę nagrodę
innemu uczestnikowi spełniającego warunki niniejszego regulaminu.
Zwycięskie prace zostaną udostępnione na profilu facebookowym Marty Frej.

§ 6. Licencja
1.

2.

Wysłanie zadania konkursowego jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi nieodpłatnej,
niewyłącznej licencji na korzystanie z tego zadania konkursowego poprzez jego kopiowanie
techniką cyfrową i drukarską, wprowadzanie do obrotu oraz udostępnianie całości lub fragmentu
w sieci Internet.
Autor może bez ograniczeń korzystać z zadania konkursowego.

§ 7. Dane osobowe
1.

2.

Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Podanie danych
jest dobrowolne, jednakże brak danych kontaktowych uniemożliwia przyznanie nagrody.
Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do informacji o sposobie przetwarzania
udostępnionych danych osobowych oraz ich poprawiania lub usunięcia.
Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w celach wskazanych w oświadczeniu o
zgodzie zawartym w formularzu zgłoszenia do konkursu.

§ 8. Postanowienia końcowe
1.
2.

3.

Jeśli liczba prawidłowych zgłoszeń konkursowych nie przekroczy 20 Organizator może anulować
konkurs.
Organizator może wykluczyć z konkursu uczestnika, który wykonując zadania konkursowe
narusza prawa osób trzecich lub dobre obyczaje albo wpływa w sposób nieuczciwy na wynik
konkursu.
Wysłanie zadania konkursowego powinno być poprzedzone zapoznaniem się z Regulaminem.
Regulamin zostanie udostępniony na stronie internetowej www.znak.com.pl .

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU:

Dane uczestnika:
imię i nazwisko, nick
miejsce zamieszkania
telefon
e-mail
wiek
Dane rodzica lub opiekuna prawnego*:
imię*
nazwisko*
* można pominąć te pola w przypadku osoby, która ukończyła 18 lat

Jeśli uczestnik nie ukończył 18 lat oświadczenie poniże podpisuje rodzic lub opiekun prawny
Wyrażam zgodę na udział w konkursie oraz na przetwarzanie podanych powyżej danych osobowych, w tym
wizerunku w bazie danych prowadzonej przez Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK Sp. z o.o. z siedzibą w
Krakowie, (KRS 0000064794), w celu przeprowadzenia konkursu, przekazania nagrody oraz
dopełnienia obowiązków podatkowych.
_______________________________
podpis

