REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO - „Jotka. Łowca smoków”

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Jotka. Łowca smoków” i jest zwany dalej: "Konkursem".
2. Organizatorem Konkursu jest Zysk i S-ka Wydawnictwo s.j. z siedzibą przy ul. Wielkiej 10, 61-774
Poznań.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie w dniach 1-22 czerwca 2018r.
4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie www.zysk.com.pl

§2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Konkurs adresowany jest dla dzieci oraz ich rodziców.
2. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną
zdolność do czynności prawnych i jest Fanem profilu firmy Zysk i S-ka Wydawnictwo na Facebooku.
Przez Fana rozumie się osobę, która kliknęła „Lubię to” na profilu firmy Zysk i S-ka Wydawnictwo i
tym samym zyskała status Fana.
3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również
potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw
autorskich osób trzecich.
5. Aby wziąć udział w Konkursie należy wykonać pracę plastyczną przedstawiającą wizerunek
wymyślonego smoka wraz z podaniem jego nazwy oraz cechy szczególnej lub problemu, z jakim się
zmaga.
6. Praca konkursowa powinna być wspólnym dziełem dziecka i rodzica. Technika wykonania prac:
dowolna. Forma: płaska.
7. Prace konkursowe lub zdjęcie czy skan pracy wraz z danymi Uczestników, tj. imię i nazwisko rodzica
oraz dziecka, wiek dziecka i kontaktowy adres e-mail należy przesłać na adres Wydawnictwa lub
adres e-mail marketing@zysk.com.pl z dopiskiem „Konkurs plastyczny – Jotka. Łowca smoków”.

8. Z chwilą doręczenia pracy konkursowej Organizatorowi, Organizator nabywa własność pracy
konkursowej zgłoszonej przez Uczestnika na Konkurs. Z chwilą wydania nagrody Uczestnikowi,
Organizator nabywa nieodpłatnie majątkowe prawa autorskie do nagrodzonej pracy Uczestnika.

§3
NAGRODY
1.Nagrodami w Konkursie są: umieszczenie zwycięskiego smoka w kolejnej książce o przygodach
Jotki, książka „Jotka. Łowca smoków” ze specjalną dedykacją autora oraz pakiety książki z kategorii
dziecięce/młodzieżowe, przyznane 3 osobom w następującej kolejności:
a) I miejsce: umieszczenie wymyślonego smoka w kolejnej książce o przygodach Jotki wraz z imieniem
i nazwiskiem autora, książka „Jotka. Łowca smoków” ze specjalną dedykacją Łukasza Radeckiego oraz
pakiet 5 książek z kategorii dziecięce/młodzieżowe,
b) II miejsce: książka „Jotka. Łowca smoków” ze specjalną dedykacją Łukasza Radeckiego oraz pakiet
3 książek z kategorii dziecięce/młodzieżowe,
c) III miejsce: książka „Jotka. Łowca smoków” ze specjalną dedykacją Łukasza Radeckiego oraz pakiet
2 książek z kategorii dziecięce/młodzieżowe.
2. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, którzy w dniach 1-22 czerwca 2018 roku prześlą
najciekawsze prace konkursowe. Każdy Uczestnik może przesłać tylko jedną pracę.
3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową,
w skład której wchodzą Łukasz Radecki oraz pracownicy działu marketingu w Zysk i S-ka
Wydawnictwie. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego
Regulaminu rozstrzyga Organizator.
4. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej poprzez portal społecznościowy Facebook
lub adres e-mail w przeciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od zakończenia Konkursu.
5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć
na wiadomość w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia
prawa do nagrody.
6. Za przekazanie nagrody zwycięzcy odpowiedzialny będzie Organizator Konkursu.

§4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych
osobowych, tj.: imienia, nazwiska oraz późniejszego adresu niezbędnych do przekazania nagrody.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na
przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą
przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na
pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów
poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania
go na stronie www.zysk.com.pl
2. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg Konkursu ani
działania Organizatora, w tym za wyłanianie zwycięzców i przekazywanie nagród.
3. Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis
Facebook ani z nim związany.
4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na
automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30
listopada 2009 r.).

