
REGULAMIN KONKURSU
„CZYTAM WIĘC JESTEM!”

§ 1
[Postanowienia ogólne]

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa prawa i obowiązki
uczestników konkursu „Czytam więc jestem” (zwanego dalej Konkursem)
oraz prawa i obowiązki organizatora Konkursu i Wydawnictwo Otwarte Sp. z o.o., Oddział 
w Krakowie.

2. Organizatorem Konkursu jest: Lubimyczytać.pl spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w
Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000380143, NIP 9721224450, REGON 301655478.

3. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o Fundatorze nagród rozumie się przez to 
Wydawnictwo Otwarte Sp. z o.o., Oddział w Krakowie z siedzibą w Krakowie 
(30-110), przy ul. Kraszewskiego 10/4, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 
Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS: 0000258848, NIP: 677-227-02-57, 
REGON: 120262709. 

4. Konkurs obejmuje Konkurs przeprowadzany w serwisie lubimyczytac.pl będącym
własnością Lubimyczytać.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

§ 2
[Konkurs]

1. Konkurs trwa od 23 kwietnia 2014 roku do 29 kwietnia 2014 roku.

2. Zadaniem uczestników Konkursu będzie wykonanie zdjęcia ilustrującego hasło "Czytam 
więc jestem" i umieszczenie go wraz z jednym zdaniem opisu w oknie komentarza pod 
dyskusją z ogłoszeniem konkursowym.

3. Każdy użytkownik może zgłosić do Konkursu tylko jedno zdjęcie. 

4. Zwycięzcy Konkursu zostaną wybrani przez 3-osobowe jury, którego członkowie zostaną 



wskazani przez Organizatora konkursu. Organizator Konkursu dołoży wszelkich starań, by 
skład jury gwarantował bezstronność i obiektywizm w wyborze Zwycięzców. 

5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej w terminie 2 tygodni od
zakończenia Konkursu w serwisie lubimyczytać.pl .

6. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do
czynności prawnych, która posiada konto w serwisie lubimyczytać.pl, z wyłączeniem
pracowników Organizatora i Fundatora oraz członków ich rodzin, a także osób
bezpośrednio uczestniczących w organizowaniu i przygotowaniu Konkursu. 

7. Uczestnik Konkursu obowiązany jest przestrzegać regulaminu serwisu
Lubimyczytać.pl.

8. Osoby biorące udział w Konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych
osobowych w celach niezbędnym do realizacji Konkursu (w szczególności
dotyczy to wysyłki nagród) oraz w celach marketingowych. Administratorami Danych 
Osobowych uczestników Konkursu są: Organizator w zakresie przetwarzania danych 
osobowych uczestników, wyłonienia zwycięzców i przekazania nagród oraz Fundator 
nagród w zakresie przetwarzania danych osobowych wyłonionych zwycięzców w celu 
przekazania nagród oraz w celach marketingowych związanych z wykorzystaniem adresów 
e-mail przypisanych do kont osób biorących udział w Konkursie. Lubimyczytać.pl spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością zapewnia, że dane osobowe uczestników Konkursu nie 
będą wykorzystywane w innym celu niż określony w niniejszym ustępie.
Każdy uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo
ich zmiany, uzupełnienia, prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych
osobowych oraz ich usunięcia. Uczestnikowi konkursu przysługuje również prawo do
złożenia sprzeciwu na przetwarzanie jego danych osobowych w celach
marketingowych.

§ 3
[Zdjęcia konkursowe]

1. Zdjęcia konkursowe powinny ilustrować hasło "Czytam więc jestem". Zdjęcie należy 
umieścić w oknie komentarza do dyskusji z ogłoszeniem konkursowym, wykorzystując 
przycisk "Wstaw obraz z dysku" - wówczas zdjęcie zostanie przesłane na serwer 
lubimyczytać.pl z urządzenia użytkownika lub poprzez wykorzystanie znacznika "[img]" i 
podania linku do obrazu znajdującego się na zewnętrznym serwerze. 

2. Zdjęcie powinno spełniać następujące wymagania: Maksymalna waga zdjęcia - 100 KB. 
Maksymalna szerokość zdjęcia - 300 px. Format pliku graficznego: .jpeg, .gif lub .png. 

3. Zgłaszając zdjęcie do Konkursu uczestnik Konkursu oświadcza i potwierdza, że 
przedmiotowe zdjęcie jest jego własnością i zostało wykonane przez niego samego lub 
osoby trzecie oraz, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do tych zdjęć w
tym prawo do wysyłania ich na Konkurs. 

4. Przez wysłanie zdjęcia i wzięcie udziału w Konkursie z nagrodami uczestnik 
Konkursu z nagrodami udziela Lubimyczytać.pl spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością licencji niewyłącznie na korzystanie ze zdjęcia w zakresie 
umieszczenia go w serwisie Lubimyczytać.pl, a także na korzystanie w 
zakresie innych form promocji, reklamy i marketingu. Licencja 



zostaje udzielona na czas nieokreślony i może zostać wypowiedziana w każdym 
czasie z zachowaniem 3 miesięcznego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na 
koniec następnego roku kalendarzowego. Licencja dotyczy korzystania ze zdjęć na 
terytorium Polski oraz poza jej granicami. 

§ 4
[Nagrody]

1. Nagrodami przyznawanymi przez jury są:
a) nagroda I stopnia - dla 4 osób - czytniki Kobo Glo 2 GB z Wi-Fi i matrycą o przekątnej 6"
o wartości 569 zł brutto.

b) nagroda II stopnia - dla jednej osoby - pakiet 23 książek papierowych o wartości 798,36 
zł brutto. (Tytuły książek: Obłokobujanie, Dom tajemnic, Portret szpiega, Pytaj w 
kostnicy, Rok w Jemenie, Apokalipsa Z: Początek końca, Apokalipsa Z: Mroczne dni, 
Polowanie, Dziesięć kawałków, Ósemka wygrywa, Carska manierka, Carrie, Dryft, 
Wszystko co minęło, Wiedeńska gra, Zatoka o północy, Blaski życia, Niezbędnik 
obserwatorów gwiazd, Chłopcy, Sklepik z niespodzianką: Lidka, Zniknięcie słonia, 
Szczęśliwi ludzie czytają książki i piją kawę, Wiśniowy dworek.)

c) nagroda III stopnia - dla 2014 osób - kody rabatowe na ebooki z platformy Woblink.com 
(100 kodów obniżających cenę dowolnej książki o 50%, 300 kodów obniżających wartość 
dowolnej książki o 40%, 1614 kodów obniżających wartość dowolnej książki o 30%). Kody 
są ważne do 31 maja 2014. 

2. Kontakt ze zwycięzcami Konkursu nastąpi drogą mailową. Wysyłka nagród nastąpi
w terminie do miesiąca od daty przekazania adresu do wysłania paczki. 

3. Brak odpowiedzi zwycięzcy Konkursu z podaniem adresu do wysłania nagrody w
terminie dwóch tygodni od daty poinformowania o wygraniu nagrody skutkuje utratą
prawa do otrzymania nagrody.

4. Zwycięzcy Konkursu zobowiązani są podać adres do wysłania nagrody na
terytorium Polski. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku § 4 ust. 3 stosuje się
odpowiednio. 

§ 5
[Obowiązki Fundatora nagród]

1. Fundator nagród jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych w
rozumieniu art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który
obowiązany jest do uiszczenia 10 % podatku dochodowego od wartości nagród
zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku o dochodowym od osób fizycznych.
Uiszczenie powyższego podatku przez płatnika oznacza, że zwycięzca Konkursu nie
musi w zeznaniu rocznym wykazywać korzyści, jakie osiągnął z tytułu wygrania
nagrody w Konkursie. Jeżeli nic innego nie wynika z Regulaminu – wszelkie
obowiązki przewidziane w Regulaminie obciążają Fundatora nagród, w szczególności
Fundator nagród jest odpowiedzialny za wysyłkę nagród. 

2. W przypadku zaistnienia przewidzianego przepisami prawa obowiązku uiszczenia
podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu nagród związanych z Konkursem,



Fundator nagród przyzna dodatkową nagrodę pieniężną w kwocie odpowiadającej
wysokości podatku obciążającego zdobywcę tej nagrody, która zostanie przeznaczona
na zapłatę podatku. Przed wydaniem nagród Fundator nagród pobierze od zdobywcy
nagrody podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z przepisami prawa. Pobór
podatku zostanie dokonany poprzez potrącenie podatku z nagrodą dodatkową, o
której mowa powyżej.

§ 6
[Postanowienia końcowe]

1. Przez wzięcie udziału w Konkursie uczestnik Konkursu wyraża zgodę na niniejszy
Regulamin.

2. Decyzje jury, Organizatora Konkursu oraz Wydawnictwo Otwarte Sp. z o.o., Oddział w 
Krakowie  – przewidziane w Regulaminie - są ostateczne i nie przysługuje
od nich odwołanie. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad konkursu nawet w trakcie jego 
trwania pod warunkiem, że zmiany takie nie naruszą praw nabytych Uczestników 
Konkursu.  

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 23 kwietnia 2014 roku.


