
Strona 1 z 4 

Regulamin konkursu 

„Przecinek i Kropka” 

§1 –  Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Przecinek i Kropka” (dalej „Konkurs”) jest Empik Spółka S.A. 

z siedzibą w Warszawie (00-017), przy ulicy Marszałkowskiej 116/122, o kapitale zakładowym w 

wysokości 275.388.578,00 zł, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod 

numerem KRS: 0000636785, której nadano numer identyfikacyjny NIP 526-020-74-27 (dalej 

„Organizator”). 

2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z niniejszym 

regulaminem (dalej „Regulamin”) oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa 

i jest skierowany do osób zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu będzie czuwała Komisja Konkursowa wybrana 

przez Organizatora w trakcie trwania Konkursu (zwana dalej „Komisją”). Zadaniem Komisji będzie 

wyłonienie zwycięzców na podstawie kryteriów, o których mowa w § 3. 

4. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne. Z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej, 

uczestnikiem Konkursu, może zostać każda osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do 

czynności prawnych, która spełnia warunki określone w Regulaminie lub osoba niepełnoletnia, 

która ukończyła 13 rok życia posiadająca zgodę rodzica lub opiekuna prawnego. W przypadku 

osób niepełnoletnich zgodę przedstawiciela ustawowego należy okazać na żądanie Organizatora. 

5. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zaangażowane w organizację lub przeprowadzenie 

Konkursu, pracownicy (w tym osoby świadczące na rzecz Organizatora lub odpowiednio 

podmiotów współpracujących pracę lub stałe usługi na podstawie stosunków cywilnoprawnych) 

Organizatora, jak również członkowie najbliższych rodzin w/w pracowników i 

współpracowników, tj. będące małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym 

w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem. 

§2 –  Zasady i przebieg Konkursu 

1. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.przecinekikropka.pl.  

2. Organizator oświadcza, że strona internetowa wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka) 

3. Konkurs będzie trwał w terminie 1-14 marca 2017r. 

4. Zadaniem Uczestnika jest wybór najciekawszej książki spośród nominowanych w Konkursie oraz  

zamieszczenie wypowiedzi Uczestnika w formularzu na temat wybranej najciekawszej zdaniem 

Uczestnika pozycji książkowej (dalej jako „Zgłoszenie”). 
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5. Uczestnik powinien być jedynym autorem Zgłoszenia. 

6. Każdy Uczestnik może dokonać  jednego Zgłoszenia dziennie, ale może wygrać tylko raz. 

7. Zabronione jest korzystanie przez Uczestników z jakichkolwiek metod oddawania głosów, które 

mogłyby być sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami oraz w sposób nieuczciwy wpływać na 

wyniki Konkursu. W szczególności zabronione jest korzystanie z automatycznych programów do 

głosowania, kupowanie głosów, wykorzystywanie skryptów (lub innych narzędzi) generujących 

oddawanie głosów, wykorzystywanie do głosowania fikcyjnych kont utworzonych w serwisach 

internetowych lub fikcyjnych adresów mailowych, dokonywanie zmiany adresu IP Uczestnika 

itp. 

8. Uczestnikowi nie wolno wpływać na przebieg Konkursu w sposób niedozwolony, w szczególności 

poprzez złamanie lub próbę złamania zabezpieczeń stron internetowych, aplikacji konkursowych, 

fanpage’a, wykorzystanie luk w systemie zabezpieczeń stron, aplikacji lub fanpage’a . 

9. Każdy Uczestnik dla potrzeb Konkursu zobowiązany jest do korzystania ze stron internetowych 

lub fanpage’a  osobiście i wyłącznie z jednego, własnego konta. 

10. Zgłoszenie dokonane przez Uczestnika nie może naruszać praw osób trzecich, w szczególności 

praw z zakresu własności intelektualnej. Organizator zastrzega sobie możliwość dyskwalifikacji 

w razie uzyskania przez Organizatora informacji o naruszeniu przez Uczestnika praw osób 

trzecich. 

11. Uczestnik Konkursu oświadcza, że zgłoszona do Konkursu wypowiedź jest przejawem jego 

osobistej twórczości, która nie była dotychczas nigdzie publikowana. Uczestnik Konkursu ponosi 

pełną i wyłączną odpowiedzialność za naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich (praw 

autorskich lub dóbr osobistych) w przypadku, gdy skorzystał z cudzego utworu. 

12. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie jednocześnie wyraża zgodę na bezpłatne, 

bezwarunkowe i bezterminowe przeniesienie majątkowych praw autorskich do treści 

nadesłanego Zgłoszenia na rzecz Organizatora na następujących polach eksploatacji: 

wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne 

udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie 

przez siebie wybranym, wielokrotne publikowanie.  

§3 –  Wyłonienie zwycięzców i przyznawanie Nagród 

1. Zwycięzcą zostaje 25 osób, które przesłały najciekawsze zdaniem Komisji Konkursowej 

Zgłoszenie. 

2. Nagrodami przeznaczonymi dla laureatów Konkursu jest karta prezentowa Empik o wartości 100 

zł. 

3. Zwycięzcy zostaną wyłonieni w terminie do 14 kwietnia 2017 r.: 

4. Informacja o wygranej zostanie przesłana pocztą elektroniczną na adres mailowy Zwycięzcy 

podany przez Uczestnika w Konkursie. 
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5. Nagroda w postaci karty prezentowej Empik zostanie wysłana pocztą lub przesyłką kurierską na 

koszt Organizatora na adres wskazany przez Zwycięzcę w terminie najpóźniej 30 dni od dnia 

powiadomienia Zwycięzcy o wygranej w sposób określony w ust. 3 powyżej. W przypadku 

podania przez Uczestnika błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego 

lub niedokładnego adresu, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub 

opóźnienie w dostarczeniu Nagrody. 

6. Nagroda nie podlega zamianie na równowartość pieniężną. 

7. Realizacja kart prezentowych Empik odbywać się będzie zgodnie z postanowieniami Regulaminu 

Konkursu dostępnego na stronie www.przecinekikropka.pl 

8.  

§4 –  Postępowanie Reklamacyjne 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać na adres korespondencyjny 

Organizatora: Empik Sp. z o.o., ul. Marszałkowska 104/122, 00-017 Warszawa z dopiskiem o 

treści: Reklamacja – Konkurs „Przecinek i Kropka” 

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres do udzielenia odpowiedzi przez 

Organizatora, numer telefonu do kontaktu, jak również opis reklamacji.  

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową w terminie 14 dni od otrzymania 

reklamacji przez Organizatora. 

§5 –  Ochrona danych osobowych  

1. Administratorem danych osobowych w Konkursie jest Empik Spółka S.A. ul. Marszałkowska 

116/122, 00-017 Warszawa. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach 

przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 

2016r, poz. 922 ). 

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, 

wyłonienia zwycięzcy, wysłania nagród, przeprowadzenia ewentualnego postępowania 

reklamacyjnego oraz rozliczeń z urzędem skarbowym .  

2. Podanie danych osobowych w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu ma charakter 

dobrowolny, lecz jest niezbędne do udziału w Konkursie w celu realizacji nagrody lub rozpatrzenia 

reklamacji Uczestnika.  

3. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości 

ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania.   

http://www.przecinekikropka.pl/
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§6 –  Postanowienia Końcowe 

1.  Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 

 www.przecinekikropka.pl. 


