REGULAMIN KONKURSU
„Konkurs PWN”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu „Konkurs PWN” (dalej Konkurs) jest InCubi Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
(kod pocztowy: 02-146), ul. 17 stycznia 72, NIP: 522 295 41 39, zwane dalej „Organizatorem”.
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www.konkursPWN.pl przez cały okres trwania Konkursu
3. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego.
4. Czas trwania Konkursu obejmuje okres od 01.10.2019 r. i trwa do 15.11.2019r., przy czym czynności
związane z przyznawaniem i odbiorem nagród oraz rozpatrywaniem ewentualnych reklamacji zakończą
się do dnia 15.01.2020
5. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną czy audiotekstową, których
wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
(t.j. Dz.U. 2018 poz. 165).
6. Konkurs jest organizowany na terenie Polski.
7. Konkurs prowadzony jest w celu popularyzacji, promocji i reklamy Wydawnictwa Naukowego PWN.
8. Organizator powołuje wewnętrzną Komisję Konkursową zwaną dalej „Komisją”. W skład Komisji wejdą
trzy osoby wskazane przez Organizatora. Komisja będzie czuwać nad prawidłowym przebiegiem Konkursu.
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i rozstrzygniecie reklamacji.
9. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zaznajomieniem się przez Uczestnika z regulaminem
w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.
10. Uczestnictwo w Konkursie i podanie wymaganych danych jest dobrowolne.
§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. W Konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych
zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej Uczestnicy).
2. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń
do Konkursu w imieniu osób trzecich.
3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
a. Spełnienie warunków określonych w § 2 ust. 1 i 2.
b. Dokonanie zgłoszenia do Konkursu (dalej: Zgłoszenie), w terminie od 01 października 2019 r.
od godziny 00:01 do 15 listopada 2019 r. do godz. 23:59 (decyduje data wpłynięcia Zgłoszenia
na serwer). Zgłoszenia należy dokonać za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie
www.konkursPWN.pl
4. W Zgłoszeniu należy podać dane kontaktowe, adres e-mail, numer telefonu, kierunek studiów oraz
zamieścić numer paragonu / faktury / zakupionego podręcznika WN PWN lub WNT oraz zaakceptować
regulamin Konkursu. Zakup musi być dokonany w czasie trwania Konkursu w Księgarniach Stacjonarnych
PWN, na stronie ksiegarnia.pwn.pl oraz w księgarniach naukowych w całej Polsce (*Pełna lista
podręczników
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5. Zgłaszana Praca Konkursowa, to odpowiedź na pytanie: „Jaki jest Twój skuteczny sposób na naukę?” (do
500 znaków – ilość znaków liczona ze spacjami). Praca Konkursowa nie może naruszać praw osób trzecich,
w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku.
6. Niedopuszczalne jest zgłaszanie do Konkursu Pracy Konkursowej, która:
a. narusza prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie i pokrewne, dobra osobiste oraz
prawa własności intelektualnej;
b. zawiera treści niezgodne z prawem lub dobrymi obyczajami, w szczególności obraźliwe, wulgarne,
pornograficzne, propagujące przemoc, nienawiść rasową lub religijną;
c.

zawiera przekazy reklamowe;

d. jest spamem lub niezamówioną informacją handlową;
e. zawiera uszkodzone pliki lub wirusy;
f.

zawiera odnośniki do innych stron internetowych, w szczególności stron zawierających treści,
o których mowa powyżej.

7. Wyłączona z udziału w Konkursie będzie osoba, co do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że
podejmowała działania lub zaniechania, jakie w sposób niezgodny z prawem lub dobrymi obyczajami,
mogły zapewnić tej osobie przewagę nad innymi Uczestnikami.
8. Zgłoszenia do Konkursu będą umieszczane w elektronicznej bazie danych.
9. W Konkursie wezmą udział wyłącznie prawidłowe Zgłoszenia, zawierające wszystkie dane, o których
mowa w Regulaminie.
§ 3. WYŁANIANIE ZWYCIĘCÓW I WYDANIE NAGRÓD
1. Konkurs ma na celu przyznanie nagród tym spośród Uczestników Konkursu, którzy najciekawiej,
w najbardziej kreatywny sposób w ocenie Komisji wykonali Pracę Konkursową.
2. Komisja Konkursowa wybierze 5 autorów najciekawszych Prac Konkursowych.
3. Komisja konkursowa oceni według własnego uznania wszystkie prawidłowo nadesłane do Konkursu
zgłoszenia uwzględniając: zgodność z tematyką Konkursu, oryginalność, kreatywność, poczucie humoru,
zaangażowanie
4. Komisja sporządzi protokół z przeprowadzonych czynności.
5. Komisja dokona wyboru zwycięzców do dnia 25.11.2019 roku
6. W Konkursie zostanie przyznanych 5 nagród. Nagroda to hulajnoga elektryczna o wartości 1000 złotych
(słownie: tysiąc złotych 00/100) wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 111 złotych,, dwa aparaty Instax
o wartości 400 złotych każdy (słownie: czterysta złotych 00/100) wraz z nagrodą pieniężną w wysokości
44 złotych, a także dwie opaski Fit o wartości 350 zł każda (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100)
wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 38 złotych
7. Zwycięzcy nagród będą o tym fakcie powiadamiani za pomocą wysłanej przez Organizatora wiadomości
pocztą elektroniczną na adres, który został podany w Zgłoszeniu. Organizator wysyła wiadomość
w przeciągu dwóch dni roboczych po wyłonieniu zwycięzców. W wiadomości zwycięzcy są powiadamiani
o dalszych krokach postępowania.
8. W wiadomości, w celu weryfikacji prawa do nagrody, zwycięzca jest proszony o przesłanie w ciągu
czterech dni roboczych na adres e-mail Organizatora konkurspwn@konkurspwn.pl wypełnionego

i podpisanego formularza (dalej Formularz). Formularz do pobrania ze strony www.konkursPWN.pl
Formularz należy czytelnie wypełnić, podpisać i w formie skanu przesłać na adres e-mail określony
powyżej. W Formularzu należy podać: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail (ten, który
został podany w Zgłoszeniu), numer telefonu i zaakceptować w formie oświadczeń wymagane
Regulaminem warunki.
9. Zwycięzca jest traktowany jako powiadomiony o wynikach w dniu wysłania wiadomości mail
z informacją o nagrodzie.
10. Jeżeli w ciągu 8 dni roboczych od wymaganego dnia nadania listu zgodnie z §3 ust.7 Organizator nie
otrzyma określonych w § 3 ust.8 danych i oświadczeń, nagroda pozostaje nie wydana.
11. Wyniki Konkursu w postaci: imienia, pierwszej litery nazwiska i miejscowości zostaną ogłoszone
na stronie www.konkursPWN.pl najpóźniej do 06.12.2019
12. Każdy Uczestnik może wygrać maksymalnie jedną nagrodę.
13. Organizator wyłącza możliwość wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za nagrodę, ani zmiany jej na inną
nagrodę.
14. Nagroda przysługuje tylko i wyłącznie zwycięzcy, nie może on przenieść praw do nagrody na osoby trzecie.
15. Wydanie nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zgodnie z obowiązującymi
przepisami podatkowymi. Dodatkowa nagroda pieniężna w całości zostanie potrącona na poczet
zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy
z dnia 26 lipca 1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032) i zostanie
przekazana na rachunek właściwego urzędu skarbowego.
16. Nagrody zostaną wysłane pocztą albo kurierem na adres podany przez Uczestnika.
17. Nagrody zostaną wysłane najpóźniej do dnia 15.12.2019
18. Nieodebranie nagrody wysłanej przez Organizatora oznacza rezygnację z nagrody.

§ 4. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Uczestników Konkursu na piśmie, przez cały okres Konkursu,
najpóźniej do 30 dni od daty wydania nagród.
2. Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie
pisemnej (listem poleconym) na adres: Organizatora z dopiskiem „Reklamacja”.
3. Rozpatrywanie reklamacji trwa do 14 dni od dnia wpłynięcia reklamacji, włączając w to wysłanie
zawiadomienia Uczestnika o wyniku reklamacji.
4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń w sądzie.

§ 5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane zgodnie z postanowieniami art. 6 ust. 1 pkt f)
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych
osobowych („RODO”) .
2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest InCubi Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod
pocztowy: 02-146), ul. 17 stycznia 72. Dane Uczestników Konkursu są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.

1 pkt f) RODO w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu. Prawnie usprawiedliwiony
cel stanowi realizacja Konkursu.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niezbędne dla potrzeb uczestnictwa w Konkursie
oraz jego rozstrzygnięcia a także rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Dane będą przetwarzane przez okres
niezbędny do realizacji Konkursu. Ponadto, dane Uczestników, którzy uzyskali prawo do nagrody będą
przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego w związku z rozliczeniem nagród
przekazanych w Konkursie. Brak podania danych spowoduje utratę prawa do nagrody.
4. Każdy z Uczestników Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, na zasadach określonych w przepisach prawa, wskazanych
w punkcie 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na ich
przetwarzanie. Powyższe uprawnienia Uczestnik może zrealizować poprzez wysłanie oświadczenia na piśmie
na adres Administratora lub poprzez wysłanie e-maila na adres konkurspwn@konkurspwn.pl
5. Ponadto Uczestnik ma prawo zgodnie z art. 15 RODO do uzyskania informacji od kiedy przetwarzane są jego
dane i żądania podania tych danych; uzyskania informacji o sposobie przetwarzania tych danych,
w szczególności o odbiorcach tych danych oraz źródle tych danych. Administrator udziela powyższych
informacji na wniosek osoby, której dane dotyczą. Administrator udziela informacji na piśmie w terminie 30
dni jednocześnie pouczając o przysługujących osobie prawach.
6. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych, gdy uzna,
iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Uczestnika narusza przepisy RODO.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Konkursu określone są w niniejszym Regulaminie oraz we
właściwych przepisach obowiązującego prawa.
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacja Konkursu będą rozstrzygane przez sąd
powszechny.

