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REGULAMIN 

konkursu pt. „#czytamyrazem” 

(zwany dalej Regulaminem) 

 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie pt. „#czytamyrazem” – 

zwanym dalej Konkursem. 

2. Organizatorem Konkursu jest Wydawnictwo Otwarte Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (30-513), przy ul. Smolki 5/302, wpisana do 

Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000258848, NIP: 677-227-02-57, REGON: 

120262709, wysokość kapitału zakładowego: 400.000,00 (czterysta tysięcy) złotych – 

zwana dalej Organizatorem. 

3. Na potrzeby opracowania Regulaminu i zgodnego z prawem przeprowadzenia Konkursu 

przyjmuje się następujące znaczenie użytych w Regulaminie wyrażeń (w kolejności 

alfabetycznej): 

a) Film – krótkie, maksymalnie 2-minutowe nagranie audiowizualne, stworzone przez 

Uczestnika za pomocą nagrywarki dostępnej na Stronie Konkursu lub z 

wykorzystaniem innych narzędzi, i zamieszczone na Stronie Konkursu, które może 

brać udział w Konkursie wyłącznie po spełnieniu warunków określonych w nin. 

Regulaminie; 

b) Książka – powieść pt. „Linia serc” autorstwa Rainbow Rowell, której wydawcą jest 

Organizator Konkursu; 

c) Nagroda – pakiet korzyści dla Zwycięzcy, na który składa się VOUCHER na 

weekendowy pobyt w hotelu SPA Dr IRENA ERIS we Wzgórzach Dylewskich lub w 

Krynicy Zdroju (wedle wyboru Zwycięzcy) dla 2 osób o szacunkowej wartości 2500 

zł, bon EMPIK o wartości 500 zł oraz bon MOHITO o wartości 500 zł. W Konkursie 

zostanie przyznana jedna (1) Nagroda, szczegółowo opisana w części IV niniejszego 

Regulaminu; 



 

strona 2 z 10 
Regulamin Konkursu pt. „#czytamyrazem” 

d) Strona Internetowa – strona www prowadzona przez Organizatora Konkursu, 

zlokalizowana pod adresem http://otwarte.eu; 

e) Strona Klubu – strona www prowadzona przez Organizatora Konkursu, 

zlokalizowana pod adresem www.ksiazkikobiecymokiem.pl  

f) Strona Konkursu – zakładka www prowadzona przez Organizatora Konkursu, 

zlokalizowana pod adresem www.ksiazkikobiecymokiem.pl/czytamyrazem, 

umożliwiająca zalogowanym na stronie Klubu internautom zgłaszanie udziału w 

Konkursie oraz głosowanie na Filmy zgłoszone przez Uczestników Konkursu;  

g) Uczestnik – osoba fizyczna, która najpóźniej w dniu zgłoszenia udziału w Konkursie 

ukończyła 13. rok życia, zalogowała się na Stronie Klubu oraz przystąpiła do udziału 

w Konkursie poprzez zgodne z zasadami Regulaminu zamieszczenie Filmu za 

pośrednictwem Strony Konkursu; 

h) Wyróżnienie - bon MOHITO o wartości 500 zł, przeznaczony dla każdego z dwóch 

Uczestników, których Filmy zdobyły z głosowaniu internautów odpowiednio drugą i 

trzecią po Zwycięzcy ilość głosów. W Konkursie zostaną przyznane dwa (2) 

Wyróżnienia, szczegółowo opisane w części IV niniejszego Regulaminu; 

i) Zwycięzca – Uczestnik, którego Film zdobył w głosowaniu internautów największą 

ilość głosów. 

4. Celem Konkursu jest promocja idei czytania książek przez mamy i córki, jako sposobu na 

lepsze relacje i komunikację w trudnym okresie dojrzewania. 

5. Przystąpienie do udziału w Konkursie dokonuje się w momencie zamieszczenia Filmu 

na Stronie Konkursu. Zamieszczenie Filmu musi być poprzedzone zalogowaniem się 

przez Uczestnika na Stronie Klubu połączonym z podaniem imienia, nazwiska oraz 

adresu e-mail, a także udzieleniem zgody na przetwarzanie ww. danych oraz na 

otrzymywanie informacji handlowej związanej z ofertą klubową. 

6. Przed zgłoszeniem udziału w Konkursie wszyscy Uczestnicy powinni zapoznać się z 

warunkami określonymi w Regulaminie i w przypadku braku spełnienia któregokolwiek 

z warunków Regulaminu, względnie spełnienia warunku wykluczającego udział w 

Konkursie, zobowiązani są do powstrzymania się od udziału w Konkursie. 

7. Zgłoszenie niepełne, oparte na nieprawdziwych danych lub dokonane z uchybieniem 

terminu zamieszczania Filmów, o którym mowa w części III ust. 8 lub z pominięciem 

http://otwarte.eu/
http://www.ksiazkikobiecymokiem.pl/
http://www.ksiazkikobiecymokiem.pl/czytamyrazem
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trybu, o którym mowa w ust. 5 powyżej, lub dokonane przez osobę nieuprawnioną do 

udziału w Konkursie, jak również zgłoszenie Filmu przedstawiającego treści niezgodne z 

prawem lub naruszające dobre obyczaje, lub niespełniające innych warunków 

przewidzianych w Regulaminie, powoduje wykluczenie Uczestnika z udziału w Konkursu 

i pozbawienie prawa do ewentualnej Nagrody lub Wyróżnienia, niezależnie od 

spełnienia pozostałych warunków udziału określonych niniejszym Regulaminem. 

8. Uczestnik zdyskwalifikowany jest traktowany tak, jakby zrzekł się prawa do Nagrody lub 

Wyróżnienia. 

9. Regulamin Konkursu dostępny będzie w siedzibie Organizatora oraz na Stronie 

Konkursu. 

10. Zgłoszenie udziału w Konkursu jest w pełni dobrowolne i wolne od opłat. 

 

II. Uczestnicy Konkursu - warunki udziału 

1. Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do wszystkich osób fizycznych 

zamieszkałych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które najpóźniej w dniu zgłoszenia 

udziału w Konkursie ukończyły 13. rok życia, z zastrzeżeniem warunków określonych w 

ust. 2 – 6 poniżej. 

2. Przystąpienie do udziału w Konkursie przez osobę, która ukończyła lat 13, a nie 

ukończyła lat 18, i/lub przez inną osobę ograniczoną w zdolności do czynności 

prawnych może dokonać się wyłącznie za zgodą jej przedstawiciela ustawowego. Zgoda 

przedstawiciela ustawowego, o której mowa w poprzednim zdaniu, może być udzielona 

w dowolnej formie (elektronicznej – e-mail na adres otwarte@otwarte.eu, pisemnej – 

przesłanej na adres siedziby Organizatora, a także ustnej) z tym zastrzeżeniem, że 

Organizator ma prawo do weryfikacji zgody udzielonej przez przedstawiciela 

ustawowego poprzez wymaganie przedstawienia skanu lub oryginału oświadczenia o 

zgodzie na udział w Konkursie osoby ograniczonej w zdolności do czynności prawnych, 

na dowolnym etapie trwania Konkursu. 

3. Nieprzedstawienie – w razie żądania Organizatora – oryginału oświadczenia 

przedstawiciela ustawowego o zgodzie na udział w Konkursie powoduje wykluczenie 

Uczestnika z udziału w Konkursie i pozbawienie go prawa do ewentualnej Nagrody lub 

Wyróżnienia, niezależnie od spełnienia pozostałych warunków udziału określonych 
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niniejszym Regulaminem. 

4. Udział w Konkursie wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu przez osoby 

zainteresowane uczestnictwem. Przystąpienie do udziału w Konkursie poprzez 

zamieszczenie Filmu na Stronie Konkursu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez 

Uczestnika, że: 

a) zapoznał się z Regulaminem i zaakceptował jego postanowienia, 

b) jest osobą posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych lub jest osobą 

nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych, której rodzice lub inni 

opiekunowie prawni wyrazili zgodę na udział w Konkursie, 

c) przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do zamieszczonego 

Filmu oraz że nie zachodzą jakiekolwiek okoliczności, które ograniczałyby lub 

wyłączałyby jego prawa do tego Filmu, a Uczestnik jest uprawniony do 

rozporządzania tymi prawami w pełnym zakresie, 

d) zamieszczony Film jest wynikiem jego oryginalnej twórczości, nie jest 

opracowaniem, przeróbką lub adaptacją cudzego utworu; 

e) udziela Organizatorowi zgody na rozpowszechnianie swojego wizerunku 

utrwalonego w zamieszczonym Filmie oraz uzyskał zezwolenia ewentualnych osób 

trzecich na rozpowszechnianie przez Organizatora ich wizerunku utrwalonego w 

zamieszczonym Filmie w zakresie wszystkich pól eksploatacji określonych w części V. 

niniejszego Regulaminu; 

f) udziela Organizatorowi licencji niewyłącznej na korzystanie z zamieszczonego Filmu 

i rozpowszechnianie go na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, 

g) udziela Organizatorowi zgody na wykorzystywanie swoich danych w zakresie 

imienia i nazwiska oraz adresu e-mail podanych przy logowaniu na Stronę Klubu, 

oraz w zakresie ilości zdobytych głosów i miejsca w rankingu laureatów Konkursu 

dla celów związanych z prawidłowym przeprowadzeniem Konkursu, w tym do 

publicznego ogłoszenia wyników Konkursu m.in. na Stronie Konkursu i na Stronie 

Internetowej, a dla celów handlowych, marketingowych i przesyłania informacji 

drogą elektroniczną – wyłącznie zgodnie z osobnym upoważnieniem, udzielonym 

poprzez zaznaczenie checkboksa przy logowaniu na Stronie Klubu i wyłącznie w 

zakresie danych udostępnionych dla potrzeb logowania, 
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h) spełnia pozostałe warunki udziału w Konkursie. 

5. Przystępując do udziału w Konkursie Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że zgłaszany 

przez niego Film będzie udostępniany innym osobom, w tym internautom 

zalogowanym na Stronie Klubu i/lub innym Uczestnikom, i wyraża na to zgodę. 

6. W Konkursie nie mogą uczestniczyć osoby będące pracownikami lub pełnomocnikami 

Organizatora, pracownikami innych podmiotów współpracujących z Organizatorem w 

związku z organizacją lub obsługą Konkursu, jak również członkowie ich najbliższych 

rodzin. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa powyżej, rozumie się: 

rodziców, opiekunów prawnych, rodzeństwo, małżonka, rodziców małżonka i osoby 

pozostające w stosunku przysposobienia. 

 

III. Zasady Konkursu 

1. Udział w Konkursie polega na stworzeniu krótkiego, trwającego nie dłużej niż 2 

minuty Filmu, za pośrednictwem którego Uczestnicy Konkursu polecą mamie lub 

córce książkę pt. „Linia serc” autorstwa Rainbow Rowell. 

2. Udział danego Uczestnika w Konkursie może być zgłoszony wyłącznie jeden raz. W razie 

przesłania kilku zgłoszeń pochodzących od danego Uczestnika, jako biorący udział w 

Konkursie będzie traktowany Film zamieszczony przez danego Uczestnika na Stronie 

Konkursu jako pierwszy. 

3. Każdy Film prawidłowo zgłoszony do udziału w Konkursie bierze udział w głosowaniu 

internautów. Trzy Filmy najwyżej ocenione przez internautów zostaną nagrodzone. 

4. Do głosowania uprawnieni są tylko internauci zalogowani na Stronie Klubu. 

5. Głosowanie odbywa się za pośrednictwem Strony Konkursu, poprzez kliknięcie 

przycisku: GŁOSUJ znajdującego się przy każdym zamieszczonym Filmie. 

6. Z danego adresu IP można oddać głos raz dziennie, tylko na jeden wybrany Film. 

7. Zliczenia głosów i stworzenia rankingu laureatów Konkursu dokona Komisja 

Konkursowa powołana przez Organizatora. 

8. Etap zgłaszania Filmów przez Uczestników i głosowania trwa od dnia 3 lutego 2016 r. od 

godz. 00:00 do dnia 29 lutego 2016 r. do godz. 23:59. 

9. Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej do dnia 3 marca 2016 r. do godz. 15:00 poprzez 

publikację imion i nazwisk Uczestników będących autorami nagrodzonych Filmów na 
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Stronie Konkursu i na Stronie Internetowej. Laureaci Nagrody i Wyróżnień zostaną 

powiadomieni także w drodze wiadomości e-mail przesłanej na adres podany przy 

logowaniu na Stronie Klubu. 

 

IV. Nagroda i Wyróżnienia 

1. W Konkursie zostanie przyznana jedna (1) Nagroda i dwa (2) Wyróżnienia. Nagroda 

zostanie przyznana Uczestnikowi, którego Film zdobył w głosowaniu internautów 

największą ilość głosów. Wyróżnienia zostaną przyznane każdemu z dwóch 

Uczestników, których Filmy zdobyły z głosowaniu internautów odpowiednio drugą i 

trzecią po Zwycięzcy ilość głosów. 

2. W ramach Nagrody Zwycięzca otrzyma pakiet korzyści, na który składa się: 

a) VOUCHER na weekendowy pobyt w hotelu SPA Dr IRENA ERIS we Wzgórzach 

Dylewskich lub w Krynicy Zdroju (wedle wyboru Zwycięzcy) dla 2 osób o 

szacunkowej wartości 2500 zł. VOUCHER obejmuje dla każdej z osób: 2 noclegi, 

wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu, 1 relaksacyjny 

masaż twarzy z elementami drenażu limfatycznego, 1 intensywny zabieg 

regenerujący skórę dłoni, 1 masaż szyi, ramion i pleców, korzystanie z Centrum SPA 

(2 baseny, 5 jacuzzi, zespół saun, siłownia i studio cardio), parking lub garaż (w 

zależności od wyboru miejsca pobytu), podatek VAT. Wyboru miejsca pobytu 

dokonuje Zwycięzca po ogłoszeniu wyników Konkursu. 

VOUCHER zachowuje ważność do 31 sierpnia 2016 r. Organizator nie zapewnia 

przejazdu ani nie pokrywa kosztów opłaty miejscowej w miejscu pobytu ani 

kosztów przejazdu poniesionych w związku z pobytem w hotelu; 

b) bon EMPIK o wartości 500 zł, do zrealizowania w salonach EMPIK na terenie całej 

Polski i na empik.com (http://www.empik.com/karty-prezentowe). Bon uprawnia 

do zakupu dowolnych produktów z asortymentu sklepu EMPIK oraz zachowuje 

ważność do wyczerpania limitu środków; 

c) bon MOHITO o wartości 500 zł, do zrealizowania w salonach stacjonarnych sklepu 

MOHITO na terenie całej Polski. Bon uprawnia do zakupu dowolnych produktów z 

asortymentu sklepu MOHITO oraz zachowuje ważność do końca lutego 2017 r. 

http://www.empik.com/karty-prezentowe


 

strona 7 z 10 
Regulamin Konkursu pt. „#czytamyrazem” 

3. W ramach przyznanego Wyróżnienia każdy z laureatów otrzyma bon MOHITO o 

wartości 500 zł, do zrealizowania w salonach stacjonarnych sklepu MOHITO na terenie 

całej Polski. Bon uprawnia do zakupu dowolnych produktów z asortymentu sklepu 

MOHITO oraz zachowuje ważność  do końca lutego 2017 r. 

4. Nagroda oraz Wyróżnienia zostaną powiększone o dodatkowe nagrody pieniężne w 

wysokości odpowiadającej wartości podatku, jaki zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa zobowiązany będzie potrącić i odprowadzić Organizator Konkursu. Dodatkowa 

nagroda pieniężna nie podlega wypłacie. 

5. Zdobywcy Nagrody i Wyróżnień nie mają wpływu odpowiednio na skład Nagrody lub 

Wyróżnienia, nie przysługuje im też prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości 

odpowiednio Nagrody lub Wyróżnienia, ani prawo do zamiany odpowiednio Nagrody 

lub Wyróżnienia na inną rzecz lub ekwiwalent pieniężny. 

6. Elementy składające się na Nagrodę i Wyróżnienia, wymagające przekazania laureatom, 

zostaną wysłane ich zdobywcom na koszt Organizatora, w drodze przesyłki pocztowej 

lub – gdzie to możliwe – przesyłki e-mailowej, nadanej w ciągu 2 tygodni od ogłoszenia 

wyników. 

7. W razie odstąpienia od udziału w Konkursie przez któregokolwiek z Uczestników 

bezpośrednie koszty odesłania odpowiednio Nagrody lub Wyróżnienia do Organizatora 

poniesie Uczestnik składający oświadczenie o odstąpieniu. 

8. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w Konkursie mogą zrzec się odpowiednio 

przyznanej Nagrody lub Wyróżnienia. W przypadku zrzeczenia się Nagrody lub 

Wyróżnienia, przechodzą one do dyspozycji Organizatora. 

V. Prawa własności intelektualnej 

1. Wraz z zamieszczeniem Filmu na Stronie Konkursu i niezależnie od zdobycia Nagrody 

lub Wyróżnienia, Uczestnik zamieszczający Film udziela Organizatorowi nieograniczonej 

terytorialnie licencji niewyłącznej na korzystanie z Filmu i rozpowszechnianie go w 

całości lub we fragmentach, zarówno samodzielnie, jak i w zestawieniu z innymi 

materiałami, w nieograniczonej liczbie wydań lub innych rozpowszechnień, przede 

wszystkim w celach prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, tj. w szczególności na 

następujących polach eksploatacji: 
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a) utrwalanie oraz zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w tym sporządzanie 

egzemplarzy na wszelkich znanych nośnikach cyfrowych i elektronicznych; 

b) publiczna prezentacja; 

c) publiczne udostępnienie Filmu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności na zasadach 

dostępu czasowego, jak i pobrania na żądanie, w tym w celu zapisania w pamięci 

komputera lub jakiekolwiek innego urządzenia umożliwiającego odczytanie lub 

odtworzenie pobranej treści; 

d) rozpowszechnianie w sieciach komputerowych, w Internecie;  

e) odpłatne i nieodpłatne udostępnianie we wszelkich materiałach promocyjnych 

Organizatora oraz w mediach. 

2. Wraz z zamieszczeniem Filmu na Stronie Konkursu i niezależnie od zdobycia Nagrody 

lub Wyróżnienia, Uczestnik zamieszczający Film udziela Organizatorowi zgody na 

rozpowszechnianie wizerunku wszystkich osób uwidocznionych na Filmie, na wszystkich 

polach eksploatacji, o których mowa w nin. paragrafie, a także udziela licencji na 

korzystanie z autorskich praw zależnych do Filmu oraz zezwala na wykonywanie 

autorskich praw zależnych (dokonywanie wszelkich rodzajów opracowań i 

rozpowszechnianie ich) w pełnym zakresie udzielonej licencji. 

3. Wraz z zamieszczeniem Filmu na Stronie Konkursu i niezależnie od zdobycia Nagrody 

lub Wyróżnienia, Uczestnik zamieszczający Film upoważnia Organizatora do udzielania 

innym podmiotom sublicencji i zezwoleń na korzystanie z Filmu w całym zakresie 

udzielonej licencji. 

4. Licencja, o której mowa powyżej, zostaje udzielona na okres jednego roku. 

5. Z tytułu udzielenia licencji i sublicencji, o których mowa powyżej, jak i z jakiegokolwiek 

innego tytułu, wywiedzionego w związku lub przy okazji uczestnictwa w Konkursie, 

Uczestnikom (w tym zdobywcom Nagrody i Wyróżnień) nie jest należne jakiekolwiek 

wynagrodzenie. 

VI. Reklamacje 

1. Reklamacje dotyczące Konkursu można składać drogą elektroniczną na adres 

otwarte@otwarte.eu. 

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer 

mailto:otwarte@otwarte.eu
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telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji oraz wskazanie roszczeń. 

3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 10 dni roboczych od dnia ich otrzymania. 

4. Odpowiedź na reklamację jest przesyłana zgłaszającemu za pośrednictwem poczty 

elektronicznej lub tradycyjnej, odpowiednio na adres mailowy lub korespondencyjny, z 

którego dokonano zgłoszenia reklamacyjnego. 

 

VII. Ochrona danych osobowych 

1. Zgłaszając swój udział w Konkursie, wszyscy Uczestnicy wyrażają zgodę na 

przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych podanych przez nich w 

ramach uczestnictwa w Konkursie w celu umożliwienia przeprowadzenia Konkursu oraz 

publicznego informowania o laureatach (w tym o Zwycięzcy), w zakresie określonym w 

części II ust. 4 lit. g) Regulaminu. 

2. Administratorem danych osobowych podanych przez Uczestników jest Organizator 

Konkursu. 

3. Organizator Konkursu dba o należytą ochronę danych osobowych przekazanych mu 

przez Uczestników zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych, w szczególności nie przekazuje tych danych 

innym podmiotom do realizacji ich własnych celów. 

4. Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych, ich 

poprawiania oraz usuwania. 

 

VIII. Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do 

czasu jej ostatecznego zakończenia, w tym do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia 

ewentualnych postępowań reklamacyjnych. 

2. W przypadku powstania jakichkolwiek sporów na tle niniejszego Regulaminu Uczestnicy 

oraz Organizator będą dążyć w pierwszej kolejności do ich ugodowego rozwiązania. 

3. Uczestnik ma prawo odstąpienia od udziału w Konkursie na każdym etapie jego trwania 

i bez podania przyczyny, nie później jednak niż w terminie 14 dni od ogłoszenia  

wyników, a w przypadku zdobycia Nagrody lub Wyróżnienia – nie później niż w terminie 

14 dni od doręczenia Nagrody lub Wyróżnień. Wykonanie prawa odstąpienia jest 
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skuteczne wobec Organizatora, jeżeli oświadczenie o odstąpieniu od udziału w 

Konkursie zostanie przesłane do jego siedziby pocztą tradycyjną lub drogą 

elektroniczną na adres otwarte@otwarte.eu  

mailto:otwarte@otwarte.eu

