
REGULAMIN KONKURSU 

„KSIĄŻKOWE PREZENTY OD ŚW. MIKOŁAJA” 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem Konkursu „Książkowe prezenty od św. Mikołaja” (zwanym dalej 

Konkursem), jest Fundacja Nasza Przyszłość oddział w Szczecinku, ul. Klasztorna 16, 

78-400 Szczecinek (zwanym dalej Organizatorem).

1.2. Konkurs jest prowadzony przez Organizatora na stronie: 

https://www.facebook.com/wydawnictwo.fnp/ (zwanej dalej Fanpage). 

1.3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem 

wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą 

przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201 poz. 

1540 z późn. zm.). 

1.4. Organizator w kwestiach związanych z przeprowadzaniem konkursów reprezentowany 

jest przez osobę administrującą wyżej wymienioną stroną (zwaną dalej Administratorem).  

1.5. Organizator Konkursu korzysta z serwisu Facebook do administrowania promocją na 

własną odpowiedzialność. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, 

Inc. Serwis Facebook nie jest współorganizatorem Konkursu i nie ponosi żadnej 

odpowiedzialności wobec uczestników konkursu. Konkursy nie są w żaden sposób 

sponsorowane, popierane ani przeprowadzane przez serwis Facebook ani z nim związane. 

2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

2.1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną 

zdolność do czynności prawnych, które posiadają zweryfikowane konto w serwisie 

facebook.pl – za wyjątkiem pracowników Organizatora. 

2.2. Uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedno konto, którego jest właścicielem. 

2.3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika regulaminu 

w całości i Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak 

również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału 

w Konkursie. 

2.4. Uczestnik nie ponosi żadnych opłat z tytułu uczestnictwa w Konkursie. 

2.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie 

przesyłania zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń, 

które mogą w jakikolwiek sposób zakłócić lub uniemożliwić uczestnictwo w Konkursie.  

2.6. Jeżeli warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zgłoszenie pracy, która stanowi utwór 

w rozumieniu Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych, zgłosić można wyłącznie 

utwór, do którego przysługują Uczestnikowi wszystkie prawa autorskie. Zgłoszenie pracy 

https://www.facebook.com/wydawnictwo.fnp/


konkursowej przez Uczestnika stanowi potwierdzenie, że Uczestnik posiada wszelkie osobiste 

i majątkowe prawa autorskie do pracy konkursowej. 

3. WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG KONKURSU

3.1. Organizator publikuje post konkursowy zawierający niezbędne informacje potrzebne 

Uczestnikowi do podjęcia uczestnictwa w Konkursie – instruktaż oraz tytuły książek, których 

okładki Uczestnik zobaczy w dołączonej do niniejszego posta grafice. Wspomniane tytuły 

będą finalnie nagrodami Konkursu. 

3.2. Uczestnik, aby wziąć udział w konkursie, powinien spełnić dwa warunki: 1. Polubić post 

dotyczący Konkursu. 2. Napisać komentarz pod postem dotyczącym Konkursu, w którym 

napisze jeden tytuł książki, spośród przedstawionych przez Organizatora w poście 

konkursowym (ich okładki będą widoczne również w grafice posta konkursowego), oraz 

uzasadni w sposób ciekawy i kreatywny, dlaczego chciałby otrzymać wskazaną 

w komentarzu książkę.  

3.3. Konkurs potrwa od poniedziałku 2 grudnia 2019 r., od godziny 10:00 do czwartku 

5 grudnia 2019 r. do godziny 23:59.  

3.4. Organizator, powołując komisję konkursową złożoną z pracowników Redakcji 

Wydawnictwa Fundacji „Nasza Przyszłość”, spośród wszystkich komentarzy zamieszczonych 

pod postem Konkursu, wybierze 5 osób, które według Organizatora najciekawiej i w sposób 

najbardziej kreatywny wykonały zadanie konkursowe.   

3.5. W piątek, 6 grudnia 2019 r., do godziny 16:00 Organizator ogłosi wynik Konkursu 

w osobnym poście, podając imiona i nazwiska pięciu Uczestników, którzy wzięli udział 

w Konkursie i zostali nagrodzeni przez Organizatora (nazwani dalej Laureatami).   

3.6. Organizator w poście określonym w punkcie 3.5. zamieści informację z prośbą 

o kontakt Laureatów z Organizatorem, w sprawie ustalenia i podania przez Laureata jego

danych adresowych, w celu przesłania nagrody książkowej.

3.7. Od dnia opublikowania posta określonego w punkcie 3.5. Laureaci zobowiązani są do 

kontaktu z Organizatorem, poprzez wiadomość prywatną w serwisie Facebook, oraz podanie 

swoich danych adresowych w ciągu 7 dni roboczych. Po tym terminie – nagroda przepada.  

3.8. Organizator przesyła nagrodę paczką pocztową bądź kurierem na adres wskazany przez 

Laureata, w ciągu 14 dni roboczych od dnia, w którym otrzyma od Laureata dane adresowe 

do wysyłki. Organizator ponosi wszelkie koszty zarówno nagrody jak i jej wysyłki do 

Laureata. 

3.9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody 

z przyczyn wynikających ze strony Laureata, w szczególności za podanie przez Laureata 

nieprawidłowych danych osobowych oraz adresowych potrzebnych do przesłania nagrody 

książkowej. Wówczas nagroda przepada. 

3.10. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany nagród na gotówkę ani nagrodę innego 

rodzaju. 



3.11. Laureat może zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny 

ani jakakolwiek inna nagroda. 

3.12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny podatek do uiszczenia, do 

którego mogą być zobowiązani Uczestnicy i Laureaci w związku z udziałem w Konkursie 

i uzyskaniem nagród. 

4. DANE OSOBOWE

4.1. Uczestnik Konkursu, stosownie do postanowień ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
o danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000), poprzez przystąpienie do Konkursu, 

niniejszym wyraża zgodę na przetwarzanie dobrowolnie zgłoszonych danych osobowych 

przez Organizatora, w celach związanych z Konkursem.

4.2. Laureat konkursu zobowiązany jest podać swoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres 

zamieszkania). 

4.3. Każdy Uczestnik Konkursu posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do 

ich poprawiania. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia

10 maja 2018 r.  

4.4. Administratorem danych osobowych jest Organizator – Fundacja „Nasza Przyszłość” 

oddział w Szczecinku, ul. Klasztorna 16, 78-400 Szczecinek.  

5. REKLAMACJE

5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni 

zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 

(czternastu) dni od dnia wydania Nagród. 

5.2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych. 

5.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz 

dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem 

poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs Książkowe Prezenty od św. 

Mikołaja”. 

5.4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni. 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na 

wyłonienie Laureata w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych 

profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z 

Konkursu. 

6.2. Wszelkie treści wulgarne, obraźliwe i naruszające wolność oraz uczucia religijne 

drugiego człowieka, w tym Uczestników, będą zgłaszane w serwisie Facebook jako 



naruszenia, a także usunięte z Fanpage przez Administratora. Tym samym takie działania 

dyskwalifikują Uczestnika w Konkursie.  

6.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania 

Konkursu oraz terminów: rozpoczęcia i zakończenia dodawania zgłoszeń konkursowych, 

publikacji wyników Konkursu. 

6.4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego i inne przepisy prawa. 

6.5. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie: https://www.fnp.pl/fnp/.  
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