REGULAMIN KONKURSU
„Najważniejsza książka w moim życiu”
§1
DEFINICJE
Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
a. „Konkurs”– konkurs prowadzony pod nazwą „Najważniejsza książka w moim życiu”
na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
b. „Organizator” – organizatorem Konkursu jest podcast Czytu Czytu
c. „Fundator”– fundatorem nagród w Konkursie jest Tofu Media Polska sp. z o.o. z
siedzibą w Krakowie (adres: ul. Wadowicka 12 lok. 347, 30-415 Kraków), wpisaną do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000766069, NIP: 6793179102, REGON:
382315070
d. „Strona konkursowa”– Organizator przeprowadza Konkurs na Fanpage’u Czytu
Czytu: https://www.facebook.com/czytuczytu/
e. „Post konkursowy” – post na stronie konkursowej zawierający zasady konkursu i
regulamin
f. „Komentarz” – komentarz pod postem konkursowym
g. „Uczestnik” – uczestnikiem Konkursu może być osoba pełnoletnia zamieszkała na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
h. „Nagroda” – nagrodą w konkursie jest wejście dla dwóch osób na część dzienną i
wieczorną GonKonu
i. „Komisja Konkursowa” – przedstawiciele Organizatora oceniający Komentarze
Konkursowe
§2
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs prowadzony jest w celu promocji wydarzenia „GonKon”
2. Konkurs ma charakter ogólnopolski, rozpoczyna się on w dniu 12.09.2019 o godz.
12:00 i trwa do 19.09.2019 r. do godz. 11:59
3. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19
listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn.
zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową,
zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani
żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych.
4. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu,
może być każda osoba pełnoletnia, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej
Polski.
5. W Konkursie nie mogą brać udziału: Fundator, pracownicy Fundatora, Organizator,
pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz
rodzeństwo.
6. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
7. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie jeden raz.

§3
ZASADY PROWADZENIA KONKURSU
1. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić łącznie następujące warunki:
a. Zapoznać się z treścią Regulaminu Konkursu zamieszczonego w Poście
Konkursowym
b. Dołączyć do fanów profilu Czytu Czytu
c. Napisać komentarz pod Postem Konkursowym, w którym uczestnik w sposób
kreatywny opowie o najważniejszej książce jaką przeczytał w życiu. W poście oprócz
tytułu książki powinno znaleźć się uzasadnienie dlaczego ta książka wywarła tak duży
wpływ na życie uczestnika konkursu.
2. Spełnienie warunków określonych w ustępie 1 pkt a-c niniejszego paragrafu stanowi
zgłoszenie (zwane dalej „Zgłoszeniem Konkursowym”).
3. Komentarze nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych lub naruszających
dobra osobiste innych osób.
4. Zgłoszenia Konkursowe niespełniające wymogów określonych w § 3 ust. 1 lub §3
ust. 3 nie będą przyjmowane.
5. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału
w Konkursie.
§4
PRAWA AUTORSKIE
1. Każdy Uczestnik, który napisał Komentarz w ramach Konkursu oświadcza, że jest
wyłącznym autorem wykonanego Komentarza i posiada pełne prawa majątkowe i
osobiste prawa autorskie.
2. Uczestnik zwolni Organizatora lub Fundatora od wszelkich roszczeń osób trzecich
wynikających z faktu, że autorskie prawa majątkowe i osobiste do nagrodzonego
Komentarza przenoszone, na Organizatora lub Fundatora na podstawie postanowień
Regulaminu, nie przysługiwały Uczestnikowi w dacie wydania nagrody.
§5
NAGRODY W KONKURSIE I SPOSÓB ICH PRZYZNANIA
1. W ramach Konkursu przewidziane są dwie nagrody w postaci dwóch wejściówek
dla dwóch osób na część dzienną i wieczorną GonKonu
2. Zwycięzców wybierze Komisja Konkursowa w składzie: Magdalena Adamus, Marta
Najman, Katarzyna Czajka-Kominiarczuk. Do zadań Komisji Konkursowej należy
wybór Zwycięzcy Konkursu jak również stwierdzanie ważności wyników Konkursu
oraz dbanie o przekazanie nagród Zwycięzcy. Zadania Komisji Konkursowej
określone w niniejszym ustępie będą wykonywane zgodnie z postanowieniami
niniejszego
Regulaminu
Konkursu
oraz
zasadami
pełnej
rzetelności
przeprowadzonych czynności.
3. W Konkursie zostaną przyznane dwie nagrody. W przypadku przesłania dwóch
identycznych Komentarzy, pierwszeństwo w przyznaniu nagrody otrzymuje ten, który
został pozostawiony w terminie wcześniejszym.
4. Głównym kryterium przyznania nagrody jest kreatywność zaprezentowanej
odpowiedzi, oceniana subiektywnie przez Organizatora.
5. Przyznawana Nagroda nie podlega zamianie na jej równowartość pieniężną, jak i
przekazaniu przez zwycięzcę Konkursu na rzecz osób trzecich przed odbiorem
nagrody.

§6
ZMIANA REGULAMINU KONKURSU
Organizator będzie uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu
Konkursu w każdym czasie, w zakresie, w jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw
Uczestników Konkursu. Zmieniony tekst Regulaminu Konkursu obowiązuje od chwili
jego opublikowania na Stronie konkursowej.
§7
WEJŚCIE W ŻYCIE REGULAMINU KONKURSU
Niniejszy Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 12.09.2019
§8
OGŁOSZENIE WYNIKÓW, WYDANIE NAGRÓD
1. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o przyznaniu nagród poprzez
wiadomość na Fanpage’u Czytu Czytu w poniedziałek 23.09.2019 r. o godzinie 12:00.
2. Nagroda zostanie wysłana zwycięzcy po kontakcie z nim i podaniu adresu email.
§9
REKLAMACJE

1. Reklamacje związane z udziałem w Konkursie Uczestnik może składać mailowo,
najpóźniej w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu pod adresem:
kontakt@czytuczytu.pl z tematem „konkurs”.
2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika Konkursu jak również
opis podstaw reklamacji.
3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich
otrzymania.
4. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez
wysłanie wiadomości e-mail.
5. Stanowisko Organizatora zajęte po rozpatrzeniu reklamacji będzie ostateczne. Nie
wyłącza to prawa uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na
podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
§10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W przypadkach nie określonych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy
Kodeksu Cywilnego.
2. Organizator zwalnia serwis Facebook z wszelkiej odpowiedzialności za konkurs.

