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Regulamin konkursu 

„Rycerz na karuzeli” 

 

 

1. Organizatorem konkursu jest Czytam to! 

2. Kontakt z organizatorem: magda@czytamto.pl 

3. Fundator nagród: Wydawnictwo Skrzat 

4. Czas trwania konkursu: od 5 listopada 2015 roku do 27 listopada 2015 roku. 

5. Można wziąć udział w konkursie po łącznym spełnieniu następujących warunków: 

a. zapoznaniu się i zaakceptowaniu treści niniejszego Regulaminu bez zmian;  

b. wykonaniu następujących zadań: narysowaniu rysunku przedstawiającego 

współczesnego rycerza i przesłaniu jego zdjęcia na adres e-mail: 

magda@czytamto.pl;  

6. W e-mailu zgłoszeniowym należy zamieść informacje: imię i nazwisko, adres 

zamieszkania oraz numer telefonu; 

7. W e-mailu zgłoszeniowym należy zamieścić 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. 

 

8. Każdy Uczestnik może wziąć udział w konkursie tylko jeden raz. W przypadku 

wysłania przez Uczestnika konkursu więcej niż jednego zgłoszenia, pod uwagę 

zostanie wzięte tylko pierwsze zgłoszenie. 

9. Zgłoszenia można wysłać w terminie trwania konkursu. 

10. 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! 



	   2	  

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. 

 

11. Wyniki zostaną ogłoszone dzień po zakończeniu konkursu.  

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

13. Organizator konkursu przetwarza dane osobowe Uczestnika konkursu na potrzeby 

realizacji konkursu, w szczególności w celu przeprowadzenia oraz zakończenia 

konkursu, w tym w celu publikacji imion i nazwisk laureatów konkursu, a także w 

celu przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego. 

14. Reklamacje można zgłaszać w terminie do 4 dni od momentu ogłoszenia wyniku 

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

15. Nagrodzone zostaną dwa najciekawsze obrazki.  

 


