
REGULAMIN KONKURSU  

Wydarzenie Roku 2017 

 

 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Wydarzenie Roku 2017” (dalej „Konkurs”) jest 

Empik S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 116/122, 00-017 

Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

dla m. st. Warszawy XII Wydział gospodarczy KRS pod numerem 0000636785, NIP 

5260207427, REGON 011518197, kapitał zakładowy 275.388.578,00 złotych opłacony 

w całości, zwana dalej „Organizatorem”. 

2. Niniejszy Regulamin Konkursu (dalej: „Regulamin”) jest wiążący dla Organizatora, 

Wykonawcy oraz Uczestników, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, 

prawa i obowiązki Organizatora, Wykonawcy oraz Uczestników Konkursu.  

3. Regulamin dostępny jest w okresie trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na 

stronie www.bestsellery.empik.com  

4. Konkurs organizowany jest za pośrednictwem Aplikacji Konkursowej znajdującej się na 

stronie www.bestsellery.empik.com (dalej: „Aplikacja Konkursowa”) 

5. Korespondencję związaną z organizacją Konkursu należy kierować na adres: 

media@empik.com  

6. Informacje o Konkursie publikowane będą na stronie www.bestsellery.empik.com  oraz 

na Fanpage Empik na portalu Facebook (www.facebook.com/empikcom ) 

7. Organizator Konkursu oświadcza, że Aplikacja Konkursowa wykorzystuje pliki cookies 

(tzw. ciasteczka). 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki problemów technicznych 

prowadzących do czasowych przerw w dostępności strony konkursowej lub fanpage’a, 

możliwości głosowania, czy też niewłaściwego funkcjonowania strony konkursowej lub 

fanpage’a. W przypadku problemów technicznych, dostęp do strony konkursowej lub 

fanpage’a może zostać czasowo zawieszony. 

9. Poprawność funkcjonowania strony konkursowej lub fanpage’a może  być uzależniona 

od funkcjonowania sprzętu komputerowego, oprogramowania (w tym od wersji 

używanej przeglądarki internetowej), a także parametrów łącza internetowego 

Użytkownika oraz natężenia ruchu w sieci Internet i serwisie Facebook. Mając na 

uwadze powyższe, Organizator nie gwarantuje poprawności działania strony 

konkursowej i fanpage’a u każdego z Użytkowników.  

 

 

 

§2 

Warunki wzięcia udziału w Konkursie 

1. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującym 

prawem oraz niniejszym Regulaminem.   

2. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne. 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. 

3. Udział w Konkursie mogą wziąć osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej, zwane dalej „Uczestnikami”, które: 
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a) mają ukończone 18 lat lub pisemną zgodę rodzica/opiekuna prawnego na 

wzięcie udziału w Konkursie; 

b) wejdą na stronę www.bestsellery.empik.com, zaakceptują Regulamin, oddadzą 

przynajmniej jeden głos na wybraną książkę oraz napiszą przynajmniej jedno 

uzasadnienie dokonanego wyboru. 

4. 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. 

5. Przesyłając uzasadnienie dokonanego wyboru, Uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie 

nadesłanego uzasadnienia wraz z imieniem i nazwiskiem jego autora na stronie 

www.empik.com oraz w salonach Empiku. 

6. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest akceptacja niniejszego Regulaminu przez 

Uczestnika 

 

§3 

Ranking bestsellerów 

1. Aplikacja Konkursowa, przez cały czas trwania konkursu, wyświetlać będzie Listę 

Bestsellerów (dalej „Lista”), na które Uczestnicy oddali swoje głosy. 

2. W momencie startu Konkursu Aplikacja konkursowa wyświetlać będzie 5 wydarzeń 

kulturalnych wybranych w przez grono jurorów w kolejności alfabetycznej.  

3. Każdy rekord wydarzenia wyposażony jest w przycisk do głosowania. Wydarzenie, na 

które Uczestnik oda głos otrzymuje 1 punkt. 

4. Na każdy z rekordów w Rankingu Uczestnik może oddać codziennie jeden głos. 

5. 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 adresów IP 

Uczestnika. 

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

szczególności poprzez złamanie lub próbę złamania zabezpieczeń stron 

internetowych, aplikacji konkursowej, fanapage’a, wykorzystanie z luk w systemie 

zabezpieczeń stron, aplikacji lub fanpage’a.  

7. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do korzystania ze stron internetowych, aplikacji 

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

8. W przypadku podejrzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w zakresie naruszenia przez 

Uczestnika zasad oddawania głosów, w szczególności w zakresie opisanym w pkt. 5-7 

powyżej, Organizator będzie uprawniony do unieważnienia takich głosów lub 

zdyskwalifikowania Uczestnika. Decyzja Organizatora o unieważnieniu głosów lub 

dyskwalifikacji będzie miała charakter ostateczny i nie przysługuje od niej odwołanie.  

 

 

 

§4 

Przebieg konkursu 
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1. Konkurs rozpoczyna się dnia 8 stycznia 2018 r. i kończy się w dniu 21 stycznia 2018 r. 

o godzinie 23.59. 

2. O rozpoczęciu Konkursu Organizator poinformuje na stronie www.empik.com oraz na 

fanpage Empik na Facebook’u  

3. W Aplikacji konkursowej Uczestnikowi udostępnione są następujące możliwości: 

a. Oddanie głosu na wydarzenie znajdujące się w na stronie 

www.bestsellery.empik.com; 

b. Dodanie uzasadnienia wyboru książki 

i. Uczestnik będzie mógł dodać uzasadnienie wyboru wydarzenia poprzez 

formularz. Formularz staje się aktywny TYLKO jeżeli Uczestnik wziął 

udział w głosowaniu i dokonał wyboru wydarzenia. 

ii. Uzasadnienie musi być napisane w języku polskim, dotyczyć 

wydarzenia, które znajduje się w rankingu i mieć długość przynajmniej 

250 znaków, a maksymalnie 1000. Ponadto musi być zgodne z 

punktami 4.4 i 4.5 niniejszego Regulaminu.  

iii. Wraz z recenzją, w formularzu, Uczestnik podaje swój adres e-mail. 

iv. Uczestnik może przesłać jedno uzasadnienie jednego dnia. 

4. Uczestnik może przesłać tylko takie uzasadnienie, do którego przysługują mu pełne 

prawa w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Organizator 

zastrzega sobie prawo do nieuwzględnienia w Konkursie uzasadnienia, w przypadku 

uzyskania wiarygodnej informacji, wskazującej na naruszenie lub możliwość 

naruszenia praw autorskich do takiego utworu.  

5. Uczestnik Konkursu oświadcza, że zgłoszone do Konkursu uzasadnienie 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.  

6. Przesłane uzasadnienia nie mogą zawierać treści sprzecznych z prawem, dobrymi 

obyczajami, naruszać praw osób trzecich. Uzasadnienia, które nie spełniają 

powyższych warunków nie zostaną dopuszczone do Konkursu i nie będą oceniane 

przez Komisję Konkursową.  

 

§5 

Wyłonienie zwycięzców 

1. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w dniu 30 stycznia 2018 na 

stronie www.bestsellery.empik.com oraz na stronie www.facebook.com/empikcom. 

2. Spośród Uczestników, którzy nadesłali przynajmniej jedno uzasadnienie wyboru 

wydarzenia na liście, Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora wybierze 5 

zwycięzców. Uzasadnienia będą oceniane pod względem kreatywności, poprawności 

językowej, wiedzy literackiej i zastosowanej argumentacji.  

3. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wyborze ich uzasadnień przez Organizatora na 

wskazane przez nich adresy mailowe. Każdy zwycięzca będzie miał trzy dni robocze 

od daty otrzymania informacji od Organizatora na potwierdzenie w wiadomości 

zwrotnej jej otrzymania oraz przesłanie deklaracji odbioru nagrody. W przypadku braku 

odpowiedzi od zwycięzcy we wskazanym terminie, Organizator będzie uprawniony do 

wybrania jako zwycięzcy innego Uczestnika. Nieudzielenie ww. odpowiedzi we 

wskazanym terminie skutkuje utratą prawa do Nagrody.  

 

 

 

§6 
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Zasady przekazywania nagrody 

1. Nagrodami w konkursie jest 5 podwójnych zaproszeń na galę Bestsellery Empiku, 
która odbywać się będzie w dniu 6 lutego 2018 w Studio ATM w Warszawie (po 
jednym podwójnym zaproszeniu dla każdego ze zwycięzców).  

2. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim. Nie jest możliwe 

wypłacenie równowartości pieniężnej Nagrody. Nie jest możliwa zamiana Nagrody na 

inną. Nie jest możliwa rezygnacja z części Nagrody. Rezygnacja z części Nagrody jest 

równoznaczna z rezygnacją z całości Nagrody. 

3. W przypadku rezygnacji z Nagrody, Organizator ma prawo przyznać Nagrodę 

kolejnemu wskazanemu przez Komisję Konkursową Uczestnikowi. 

 

 

§7 

Postępowanie reklamacyjne 

1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników  

w terminie 21 dni od zakończenia Konkursu,  w formie pisemnej, listem poleconym na 

adres Organizatora: EMPIK S.A., ul. Marszałkowska 104/122, 00-017 Warszawa (z 

dopiskiem „Wydarzenie Roku 2017”). 

2. Reklamacje powinny wskazywać dane wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, adres 

e-mail, adres korespondencyjny), wskazanie przyczyn reklamacji oraz określenie 

roszczenia. 

3. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane w terminie 21 dni od daty 

otrzymania reklamacji, a zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony  

o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym na podany w zgłoszeniu 

reklamacyjnym adres. Reklamacje rozpatruje Organizator. 

 

§8 

Ochrona danych osobowych 

1. Podanie przez Uczestnika Konkursu danych osobowych jest dobrowolne, lecz 

niezbędne do uczestnictwa w Konkursie, w tym uzyskania Nagrody lub rozpatrzenia 

reklamacji Uczestnika.  

2. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami i na zasadach 

przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych 

(Dz.U. z 2016 r, poz. 922 ) („UODO”).w celach związanych z przeprowadzeniem 

Konkursu, w tym wydaniem nagród. 

3. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Uczestnikom 

udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości 

ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub sprzeciwu wobec ich 

przetwarzania, zgodnie z UODO.   

4. Dane osobowe udostępnione przez Uczestników Konkursu przetwarzane są jedynie na 

potrzeby Konkursu, w tym wydania Nagrody. Po zakończeniu trwania Konkursu i 

okresu na złożenie i rozpatrzenie reklamacji dane zostaną usunięte z bazy. 

5. Zgodnie z funkcjonalnością serwisu Facebook, korzystanie z fanpage’a Empik  

wymaga zezwolenia podmiotowi zarządzającemu fanpage’m na dostęp do 

podstawowych danych Uczestnika korzystającego z fanpage’a i wszystkich innych 

informacji, które Uczestnik udostępnia w serwisie wszystkim innym użytkownikom.  

6. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na komunikowanie się z nim drogą 

elektroniczną  przez Organizatora w związku z Konkursem.   

 

 

 

 



§9 

Licencja i przekazanie praw autorskich  

1. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie jednocześnie udziela Organizatorowi 

bezpłatnej, bezwarunkowej i bezterminowej licencji na korzystanie z uzasadnienia, 

wraz z prawem do udzielania sublicencji, na następujących polach eksploatacji: 

utrwalenie i zwielokrotnienie w sieci Internet, utrwalenie i zwielokrotnienie w prasie, za 

pomocą druku, technik reprograficznych, filmu,  zapisu magnetycznego,  zapisu na 

nośniki elektroniczne, nieograniczone rozpowszechnianie w sieci telefonii komórkowej, 

wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne odtworzenie, wystawienie, 

wyświetlenie, nadawanie i emitowanie, w tym również w działaniach marketingowych i 

reklamowych Organizatora, prawo do modyfikacji, wykonywania zależnych praw 

autorskich oraz prawo na zezwalanie wykonywania tych zależnych praw autorskich, 

zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(dz. U. z 2017 r. poz. 880). 

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do uzasadnień na rzecz Organizatora 

może nastąpić  na podstawie odrębnych umów zawartych pomiędzy Uczestnikami a 

Organizatorem. 

3. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w 

szczególności praw autorskich, do przesłanego w Konkursie uzasadnienia.  

 

 

§10 

Postanowienia końcowe 

1. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik zapoznał się z treścią 

Regulaminu i akceptuje ten Regulamin.  

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają 

postanowienia prawa powszechnie obowiązującego. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika w trakcie 

uczestnictwa w Konkursie jakichkolwiek nieprawdziwych lub błędnych danych. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki 

wskazane w niniejszym Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od 

Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych lub 

złożenia określonych dokumentów. Odmowa weryfikacji stanowić będzie podstawę do 

wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie. 

5. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, administrowany ani 

powiązany z  Facebook. Informacje udostępniane w ramach Konkursu nie są 

udostępniane Facebook. Informacje udostępniane w związku z Konkursem, 

wykorzystane będą wyłącznie w celu realizacji Konkursu, na zasadach wskazanych w 

Regulaminie. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie albo wzięcie udziału w głosowaniu 

stanowi jednocześnie oświadczenie Uczestnika, iż zwalnia Facebook z wszelkiej 

odpowiedzialności związanej z prowadzeniem Konkursu.  

6. Zgłoszenie przez Uczestnika uczestnictwa w Konkursie nie rodzi jakichkolwiek 

roszczeń wobec Organizatora o jakiekolwiek świadczenia na rzecz Uczestnika 

niewskazane w Regulaminie. Organizator jest zobowiązany wyłącznie do wydania 

nagród na zasadach określonych w Regulaminie.  

7. Konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu Ustawy o grach hazardowych z dnia 19 

listopada 2009 r. (Dz.U z 2016 r. poz. 471). 

8. Pełna treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie 

www.bestsellery.empik.com  

9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą 

przepisy prawa powszechnie obowiązującego.  

http://www.bestsellery.empik.com/


10. Niniejszy Konkurs jest konkursem z dziedziny nauki, kultury i sztuki, w rozumieniu 

Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz.U. z 

2016 r. poz. 2032).   

 

 

 

 


