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Regulamin konkursu 

„Konkurs z kolekcją Duże Litery” 

 

 

1. Organizatorem konkursu jest Czytam to! 

2. Kontakt z organizatorem: magda@czytamto.pl 

3. Fundator nagród: Wydawnictwo Skrzat 

4. Czas trwania konkursu: od 1 czerwca 2015 roku do 6 czerwca 2015 r. 

5. W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, które ukończyły osiemnaście lat, 

które do tego posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz aktualny adres 

korespondencyjny na terenie Polski. Muszą one też spełnić warunki określone w tym 

Regulaminie. 

6. Osoby fizyczne, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły 18 roku życia, posiadające 

ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą uczestniczyć w konkursie pod 

warunkiem posiadania pisemnej i skutecznej prawnie zgody przedstawiciela 

ustawowego na udział w konkursie oraz na przetwarzanie danych osobowych 

na potrzeby związane z przeprowadzeniem oraz zakończeniem konkursu, zgodnie 

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 

1182), w tym na publikację imienia i nazwiska laureata konkursu. 

7. Osoba fizyczna, o której mowa w powyższych ust. 5 lub 6, może wziąć udział 

w konkursie, po łącznym spełnieniu następujących warunków: 

a. zapozna się i zaakceptuje treść niniejszego Regulaminu bez zmian  

b. wykona następujące zadanie: Napisze krótki tekst (do 2500 znaków), w którym 

odpowie na pytanie: Czym jest dla mnie rodzina? Odpowiedź prześle na adres e-mail: 

magda@czytamto.pl;  

c. w e-mailu zgłoszeniowym zamieści informacje: imię i nazwisko, adres zamieszkania 

oraz numer telefonu; 

d. w e-mailu zgłoszeniowym zamieści oświadczenia: 

 

1. Zapoznałem/am się i akceptuję regulamin Konkursu. 

 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Czytam to!, 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 
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8. Każdy Uczestnik może wziąć udział w konkursie tylko jeden raz. W przypadku 

wysłania przez Uczestnika konkursu więcej niż jednej odpowiedzi, pod uwagę 

zostanie wzięta tylko pierwsza odpowiedź. 

9. Odpowiedź musi być napisana w języku polskim. 

10. Niezbędne dla wzięcia udziału w konkursie jest posiadanie przez użytkownika 

urządzenia pozwalającego na dostęp do Internetu, włącznie z programem służącym 

do przeglądania jego zasobów, akceptującym pliki typu cookies oraz konta poczty 

internetowej. 

11. Teksty można wysłać w terminie trwania konkursu, czyli od 1 czerwca 2015 roku do 6 

czerwca 2015 r. 

12. Uczestnik biorąc udział w konkursie zobowiązany jest podać swoje dane osobowe: 

imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu. Bez kompletu danych Uczestnika 

(imienia, nazwiska, adresu e-mail lub numeru telefonu) zgłoszenie będzie uznane 

za nieważne. Aby wziąć udział w konkursie, przy dokonywaniu zgłoszenia, 

użytkownik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych 

osobowych użytkownika w celu przeprowadzenia konkursu oraz ustalenia jego 

wyników na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie przez Czytam to! 

Zgody wyrażane są poprzez przesłanie na adres magda@czytamto.pl następujących 

oświadczeń: 

 

1. Zapoznałem/am się i akceptuję regulamin Konkursu. 

 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Czytam to!, 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

 

14. Wyniki zostaną ogłoszone dzień po jego zakończeniu, a więc 7 czerwca 2015 r. 

15. Po 4 książki wydawnictwa Skrzat otrzymają dwie osoby, których teksty zostaną 

uznane za najbardziej interesujące.  

16. Książki zostaną wysłane do zwycięzców w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników 

konkursu na wskazane w zgłoszeniach adresy zamieszkania. 

17. W przypadku jeśli z przyczyn niezależnych od organizatora nie da się wyodrębnić 

dwóch zwycięzców ich liczba może zostać ograniczona. 

19. Organizator konkursu przetwarza dane osobowe Uczestnika konkursu na potrzeby 

realizacji konkursu, w szczególności w celu przeprowadzenia oraz zakończenia 
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konkursu, w tym w celu publikacji imion i nazwisk laureatów konkursu, a także w 

celu przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego. 

20. Reklamacje można zgłaszać w terminie do 7 dni od momentu ogłoszenia wyniku 

konkursu. Należy je przesyłać na adres e-mail: magda@czytamto.pl 

 


