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1. Niniejszy dokument określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Książka do przeżycia” na blogu 

pod domeną www.simplicite.pl. Dokument stanowi podstawę konkursu oraz określa prawa i obowiązki 

jego uczestników. 

2. Organizatorem konkursu jest właściciel bloga pod domeną www.simplicite.pl, zwany dalej 

„Organizatorem”. 

3. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 16 marca 2016 roku do dnia 20 marca 2016 roku 

(włącznie) za pośrednictwem bloga dostępnego pod domeną www.simplicite.pl. 

4. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności 

prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

5. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora ani inne osoby 

biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. 

wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osoby pozostające w stosunku 

przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu). 

6. Zadaniem uczestnika konkursu jest wysłanie wiadomości na adres blog@simplicite.pl będącej 

realizacją zadania konkursowego. 

7. Ani uczestnictwa w konkursie, ani praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do 

żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby. 

8. Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne. 

9. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie 

o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu, wyłonienia jego zwycięzcy 

i przyznania mu nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po 

upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu.  

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w 

konkursie. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich 

poprawiania. 

11. Wiadomości, które zostaną przesłane przed terminem określonym powyżej lub po nim nie będą brały 

udziału w konkursie. 

12. Spośród zgłoszeń konkursowych Organizator wyłoni zwycięzcę, którego odpowiedz w najlepszy sposób 

spełniła warunki konkursowe. 

13. Nagrodą w konkursie jest: 5 egzemplarzy książek „Książka do przeżycia” wydawnictwa Prószyński i S-

ka. 

14. Zwycięzca konkursu zostanie podany w poście opublikowanym na zakończenie konkursu. 

15. Nagrody zostaną wysłane Zwycięzcy za pośrednictwem poczty na adres pocztowy wskazany przez 

laureata konkursu w terminie do 21 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu. 

16. Jeżeli zwycięzca konkursu nie poda swoich danych adresowych w terminie 3 dni od daty ogłoszenia 

wyników konkursu, jego prawo do nagrody wygasa, a nagroda zostanie przyznana innemu 

uczestnikowi konkursu wybranemu przez Organizatora. 

17. Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych 

uniemożliwiających wydanie nagrody. 

18. Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez 

możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową na żądanie 

osoby nagrodzonej. 

19. Organizator oświadcza, że konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani 

loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania). 
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