REGULAMIN KONKURSU „Paryż belle epoque”
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ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

1.1 Organizatorem konkursu dla czytelników „Paryż belle epoque” („Promocja”) jest Wydawnictwo
Naukowe PWN S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 18, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000067444, numer identyfikacji
podatkowej NIP 526-01-52-235 oraz numer statystyczny REGON 012 822 460 („Organizator”).
1.2 Sponsorem nagrody głównej („Nagroda”) w konkursie jest Travelplanet.pl S.A. ul. Ostrowskiego 9, 53238 Wrocław, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000055057, NIP 897-16-52554, REGON 932281575 („Sponsor”).
1.3 Konkurs rozpoczyna się w dniu 17 października 2012 i trwa do 17 grudnia 2012. Zgłoszenia do konkursu
można nadsyłać do 17 grudnia 2012.
1.4 Do konkursu mogą być zgłaszane zdjęcia, szczegółowo opisane w punkcie 3.5.
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WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1 Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej
(„Uczestnik”).
2.2 Osoby niepełnoletnie nie mogą wziąć udziału w konkursie.
2.3 W konkursie nie mogą brać udziału:
2.3.1 pracownicy oraz strony umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora lub spółki
zależne od Organizatora;
2.3.2 inne osoby, które brały udział w organizowaniu konkursu;
2.3.3 osoby najbliższe wobec osób wymienionych w lit. (a) i (b) powyżej, to jest osoby będące
wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej
linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą
pozostającą we wspólnym pożyciu;
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ZASADY KONKURSU

3.1 Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zakupienie książki „Paryż. Miasto sztuki i miłości w czasach
belle epoque”. Uczestnicy są zobowiązani do zachowania paragonów. Zwycięzcę do odbioru nagrody
upoważni paragon z datą sprzed dnia ogłoszenia wyników lub przedłożenie egzemplarza z odręcznym
autografem jednej z autorek.
3.2 Konkurs polega na zrobieniu fotografii zainspirowanej hasłem „Moja podróż do Paryża belle epoque” na
którym będzie uwidoczniony czytelnik czytający książkę „Paryż. Miasto sztuki i miłości w czasach belle
epoque”.
3.3 W konkursie biorą udział wyłącznie zdjęcia wysłane na adres paryz@pwn.com.pl
3.4 Zgłoszenia będą przyjmowane w okresie od 17 października do 17 grudnia 2012 roku Termin uważa się
za dotrzymany, jeśli zgłoszenie zostanie przesłane do dnia 17.12.2012 r. do godziny 23.59. O terminie
zgłoszenia decyduje data i godzina rejestracji zapisana w systemie informatycznym obsługującym adres
paryz@pwn.com.pl Wszelkie zgłoszenia dokonane po dniu 17.12.2012 r. nie będą rozpatrywane.
3.5 Każdy Uczestnik może zgłosić do udziału w konkursie jedną fotografię z pamięci komputera. Fotografia
powinna być w formacie JPG: kolory w standardzie RGB, rozmiar pliku do 500kb
( „Zdjęcie”).
3.6 Każde ze zgłoszonych do konkursu Zdjęć musi ponadto zawierać:
3.6.1 Nazwę użytkownika;
3.6.2 Krótki opis zdjęcia.
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3.7 Oświadczenia Uczestnika.
3.7.1 Uczestnik wysyłając zdjęcie na adres paryz@pwn.com.pl oświadcza, iż przysługują mu
wyłączne i niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe i osobiste do nadesłanego Zdjęcia
oraz że wszystkie osoby, których wizerunek został uwidoczniony na fotografiach wyrażają zgodę na
ich opublikowanie oraz publiczną ekspozycję.
3.7.2 Ponadto Uczestnik oświadcza, że w przypadku otrzymania nagrody w Konkursie, nieodpłatnie
udziela licencji na korzystanie z nagrodzonych zdjęć na polach eksploatacji wymienionych w art. 50
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631 j.t.), w tym w szczególności
poprzez utrwalanie i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką, w tym m.in. drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez
ograniczeń, co do ilości i wielkości nakładu, a także rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne
udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie i Intranecie oraz telefonach
komórkowych.
3.7.3 Uczestnik jednocześnie zezwala Organizatorowi na opublikowanie jego imienia, nazwiska,
miejscowości zamieszkania jako autora oraz w związku z wykorzystaniem Zdjęcia, o którym mowa
powyżej na wskazanych polach eksploatacji.
3.7.4 Ponadto Uczestnik, w przypadku i na zasadach opisanych w pkt 3.7.2 z uwzględnieniem
danych wskazanych w pkt 3.7.3 niniejszym zezwala Organizatorowi na wykorzystanie Zdjęcia w
materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, na stronach internetowych Organizatora, a
także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora.
4. KOMISJA konkursowa
4.1 Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania
oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia Laureata Konkursu, Organizator powoła
Komisję Konkursową.
4.2 Komisja Konkursowa będzie się składać z dwóch pracowników Organizatora oraz Sponsora.
Komisja Konkursowa będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań
wynikających z niniejszego regulaminu.
4.3 Komisja Konkursowa sprawdzi prawidłowość nadesłanych Zdjęć i przyzna nagrodę, stosownie do
postanowień niniejszego Regulaminu. Z czynności Komisji zostanie sporządzony protokół, z
wyszczególnieniem Laureata Konkursu.
4.4 Posiedzenie Komisji, podczas którego nastąpi przyznanie Nagrody, odbędzie się
w terminie 19.12.2012 r.
4.5 Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż 21.12.2012 r. na stronie internetowej Organizatora
www.paryz.pwn.pl
4.6 Laureat o wygranej zostanie poinformowani drogą e-mailową na adres spod którego zostanie przysłane
Zdjęcie. Ponadto zwycięzca w odpowiedzi na informację o wygranej zobowiązany jest przesłać w ciągu 14
dni na podany adres e-mail dokładne dane adresowe wraz z telefonem kontaktowym. Nie przesłanie
danych w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników oznacza rezygnację z Nagrody.
5. OCENA I NAGRODY
5.1 Nagrodą w konkursie jest (dalej „Nagroda”) jeden voucher turystyczny dla dwóch osób o wartości
5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) brutto. Voucher może być wykorzystany do 30.06.2013 r. przez
Zwycięzcę na dowolną wycieczkę do Paryża.
5.2 Laureat nie może żądać, aby Organizator wypłacił mu w gotówce równowartość nagrody, o której mowa
w pkt 5.1.2
5.3 Spośród Zdjęć, Komisja Konkursowa wybierze zwycięzcę (Laureata) którego Zdjęcie będzie według
oceny Komisji Konkursowej najbardziej oryginalne i ciekawe.
5.4 Zwycięzca, zgodnie z art. 30 ust.1 par. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia
26 lipca 1991 r. (Dz. U. nr 14 poz. 176 z 2000 roku), przed wydaniem mu nagrody wpłaci na konto Sponsora
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podatek dochodowy od wartości Nagród w wysokości 10% ich wartości. Voucher zostanie wysłany do
Zwycięzcy dopiero po uiszczeniu podatku od wygranej.
5.5 Po uzgodnieniu pomiędzy Organizatorem Konkursu a Laureatem odbiór Nagrody może nastąpić
osobiście w siedzibie Organizatora lub też Nagroda zostanie wysłana do Laureata przez Organizatora na
adres wskazany przez tą osobę w terminie miesiąca od przesłania danych, o których mowa powyżej.
5.6 Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Laureat spełnia warunki określone w Regulaminie w
tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź
przedłożenia określonych dokumentów, jak również podania adresu zamieszkania i numeru telefonu
kontaktowego. Niespełnienie warunków Konkursu lub odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje
wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do Nagrody i
jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora oraz Fundatora jak również uprawnia
Organizatora do odmowy przyznania lub wydania Nagrody.

6. REKLAMACJE
6.1 Reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie do Organizatora na jego adres wraz z
opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia
podstawy reklamacji, a w każdym razie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu, albo
w terminie 7 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację, jeżeli została ona zgłoszona w terminie.
6.2 Reklamacje zgłoszone w tym trybie rozstrzyga Komisja Konkursowa.
6.3 Organizator nie będzie rozpatrywał reklamacji zgłoszonych po terminie określonym powyżej, a
Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.
6.4 Decyzja Komisji Konkursowej oraz Organizatora podjęte we wszystkich sprawach i na każdym etapie są
ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników.
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
7.1 Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie
www.paryz.pwn.pl.
7.2 Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub
podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.
7.3 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
7.4 Administratorem danych osobowych. zwycięzców Konkursu jest Organizator. Dane osobowe tj. imię,
nazwisko, adres i numer telefonu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie na zasadach
określonych w Regulaminie, w szczególności w celu opublikowania wyników konkursu oraz przekazania
Laureatowi nagrody. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania lub
żądanie ich usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w
Konkursie. Dane osobowe Uczestników będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
Dane osobowe Uczestników mogą być przekazane fundatorowi nagród w celu wykonania.
przez niego obowiązków wynikających z Regulaminu.
7.7 Przesyłając zgłoszenie za pośrednictwem adresu paryz@pwn.com.pl potwierdza, że wyraża zgodę na
zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.
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