
 
 
Regulamin Konkursu „Ja czytam – moje magiczne miejsce do czytania” 

§1. Zasady ogólne 

1. Organizatorem Konkursu jest właściciel fanpage’a Ja czytam! na Facebooku. 
2. Dane Organizatora Konkursu: Wydawnictwo Operon Sp. z.o.o. ul Hutnicza 3 81-212 

Gdynia. 
3. Fundatorem nagrody jest: Wydawnictwo Operon Sp. z.o.o. ul Hutnicza 3 81-212 

Gdynia. 
4. Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany przez Facebook ani 

współprowadzony z Facebookiem. Informacje dostarczone przez Uczestnika mogą być 
wykorzystane na potrzeby prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym w celu 
dostarczenia zwycięzcy ewentualnej nagrody. 

5. Dane oraz przesłane zdjęcia mogą być przetwarzane przez Organizatora Konkursu w 
celach marketingowych. 

6. Dodatkowe informacje o nagrodzie oraz sposobie wysyłki: nagrodą w Konkursie jest 
ufundowanie przez Organizatora pobytu weekendowego dla 2 osób w 
miejscowości Rzucewo w zabytkowym zamku. Pobyt obejmuje nocleg, wyżywienie 
i atrakcje.  

§2. Zasady Konkursu 

1. Konkurs rozpoczyna się w dniu: 5.08.2015 r. 
2. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 
3. W Konkursie może wziąć udział dowolna osoba, która należy do społeczności Ja 

czytam! (jest nauczycielem prowadzącym DKE, który zgłosił swój udział w 
kampanii). Prawdziwe dane profilu osobowego są warunkiem otrzymania nagrody. 

4. Nagrodą w Konkursie jest: dwudniowy pobyt dla 2 osób w miejscowości Rzucewo w 
zabytkowym zamku. 

5. Konkurs kończy się z dniem 25.08.2015 r. Informacja o Zwycięzcy zostanie 
opublikowana na profilu Ja czytam! na Facebooku 1.09.2015 r. 

6. Uczestnik Konkursu wykonuje, a następnie umieszcza na profilu Ja czytam! na 
Facebooku zdjęcie wymarzonego, wakacyjnego miejsca do czytania z polecaną przez 
siebie książką. Jury wybierze najciekawszą fotografię. 

7. Uczestnik może wysłać tylko jedną propozycję.  

§3. Postanowienia końcowe i informacje techniczne 

1. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 9 Ustawy o grach i 
zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz.U. z 2004 r., nr 4, poz. 27, z późn. 
zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach 
wykonawczych do tej ustawy. 

2. Konkurs ma charakter ogólnopolski. 
3. Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i 

pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy 
organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, w szczególności 
pracownicy biorący udział w opracowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, a także 



członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) 
wyżej wymienionych osób. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zniknięcie plików 
graficznych, które zostały umieszczone przez Uczestnika. 

5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do usunięcia treści, które są sprzeczne z 
treścią Regulaminu, z obowiązującym prawem, zasadami życia społecznego, dobrymi 
obyczajami, naruszają prawa osób trzecich, lub też treści obraźliwych, wulgarnych, 
zawierających groźby skierowane pod adresem osób trzecich, zawierających treści 
dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy lub 
mające charakter pornograficzny. Treści (grafika, tekst, linki) naruszające powyższe 
zasady będą usuwane. 

6. Uczestnik Konkursu oświadcza, że zdjęcia nie naruszają praw osób trzecich, oraz że 
posiada prawa do opublikowanego zdjęcia, w tym w szczególności autorskie prawa 
majątkowe w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych (tekst jedn. z dnia 17 maja 2006 r. Dz.U. nr 90, poz. 631, ze 
zm.). 

7. Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób 
trzecich w przypadku, gdyby użyte przez niego treści, grafiki i/lub linki naruszały 
prawa osób trzecich. 

 

 


