REGULAMIN KONKURSU
„Wygraj jedną z 10 koszulek podróżnika
w portalu GÓRY I LUDZIE”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem lub Regulaminem Konkursu)
określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs pod nazwą „Wygraj jedną z 10
koszulek podróżnika w portalu GÓRY I LUDZIE” (zwany dalej Konkursem).
2. Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i jest skierowany
do użytkowników serwisu goryiludzie.pl, zwanego dalej Portalem.
3. Konkurs polega na napisaniu artykułu w Portalu zgodnie z jego regulaminem
dostępnym na stronie http://goryiludzie.pl/regulamin.
4. Wyłącznym organizatorem Konkursu jest „Wydawnictwo W Górach” zlokalizowane
pod adresem ul. Centralna 26A/1, 52-114 Wrocław (zwane dalej Organizatorem
lub Organizatorem Konkursu). Konkurs nie jest organizowany ani
współorganizowany przez portal Facebook.

§ 2. WARUNKI FORMALNE UCZESTNICTWA

1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, które spełnią łącznie
poniższe warunki:
a) napiszą artykuł w Portalu na dowolny temat związany z górami (przestrzegając
przy tym regulaminu Portalu),
b) zapoznają się z Regulaminem Konkursu.
2. Przystąpienie do uczestnictwa w Konkursie oznacza akceptację postanowień
niniejszego Regulaminu.
3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby fizyczne, które:
a) są pracownikami, bądź pozostają w stosunku zlecenia lub w innym stosunku
prawnym z Organizatorem Konkursu albo są członkami organów Organizatora;
b) są członkami rodziny Organizatora Konkursu lub osób wskazanych powyżej.
4. Przystąpienie do uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na
przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z organizacją i
przeprowadzeniem Konkursu oraz publikacją wyników Konkursu, a także

działaniami promocyjnymi związanymi z Konkursem, zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:Dz.U.2002r.Nr 101,
poz. 926 z późn. zm.).
5. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator
Konkursu, który przetwarza je zgodnie z polityką prywatności spisaną na stronie
http://goryiludzie.pl/polityka-prywatno sci. Brak podania danych osobowych
spowoduje niemożność odebrania nagrody przewidzianej za wygraną w Konkursie.

§ 3. ZASADY KONKURSU

1. Konkurs rozpoczyna się 24 września 2015 r. i będzie trwał do 28 października
2015 r. do godziny 15:00.
2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do skrócenia lub wydłużenia czasu
trwania Konkursu.
3. Udział w Konkursie jest bezpłatny. Organizator nie pokrywa żadnych kosztów
uczestników Konkursu związanych z udziałem w tym Konkursie.
4. Każdy artykuł konkursowy oceniany będzie indywidualnie, a podstawowymi
kryteriami oceny będą jakość treści, potencjał w social media oraz oryginalność i
różnorodność poruszanych zagadnień. Poszczególne nagrody otrzymają autorzy
artykułów o różnej tematyce. Organizator odrzuci artykuły zbyt krótkie lub nie
posiadające treści tekstowej, w tym również galerie i zdjęcia bez podanego opisu w
podsumowaniu i w treści.
5. Organizator wybierze 10 (słownie: dziesięć) najlepszych artykułów, oceniając ich
jakość, styl oraz oryginalność.
6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 3 (słownie: trzech) dni roboczych od jego
zakończenia. Organizator zastrzega sobie jednak prawo do wydłużenia tego
terminu, w szczególności, gdy jeden z laureatów odmówi podania danych
osobowych.
7. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na fanpage'u http://facebook.com/w.gorach.

§ 4. NAGRODY

1. Organizator przewiduje przyznanie dla autora każdego z 10 wyróżnionych
artykułów nagrody w postaci koszulki podróżnika. Jedna koszulka zostaje
przyznana za jeden artykuł.
2. Wyłoniony laureat, który nie poda swoich danych osobowych rezygnuje tym samym
ze zdobytej nagrody. Dane osobowe powinny zostać wysłane na maila
kontakt@goryiludzie.pl.
3. W przypadku wskazanym w ustępie poprzedzającym Organizator Konkursu
wybierze nowego laureata.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnicy, którzy dopuszczą się naruszenia Regulaminu mogą zostać wykluczeni
z udziału w Konkursie przez Organizatora Konkursu.
2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Konkursu.
Zmieniona treść Regulaminu zostanie niezwłocznie opublikowana na fanpage'u
http://facebook.com/w.gorach.
3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu
Cywilnego. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o
grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn.zm.).
4. Organizator Konkursu nie przewiduje procedury reklamacyjnej.

