
REGULAMIN KONKURSU

„POZNAJ NOWĄ STRONĘ CZYTANIA!”

§ 1

[Postanowienia ogólne]

1.  Niniejszy  regulamin  (zwany  dalej  Regulaminem)  określa  prawa  i  obowiązki

uczestników konkursu „Poznaj nową stronę czytania” (zwanego dalej  Konkursem)

oraz prawa i  obowiązki  organizatora Konkursu i  All  U Need spółka z  ograniczoną

odpowiedzialnością.

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 All U

Need spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań,

wpisana  do  Krajowego  Rejestru  Sądowego  przez  Sąd  Rejonowy  Poznań  -  Nowe

Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS  0000429080, NIP: 7792407286, REGON: 302180741. 

4. Konkurs obejmuje Konkurs przeprowadzany w serwisie lubimyczytac.pl będącym

własnością Lubimyczytać.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

§ 2

[Konkurs]

1. Konkurs trwa od 24 marca 2014 roku do 26 maja 2014 roku.

2.  Zadaniem  uczestników  konkursu  będzie  udzielenie  prawidłowej  odpowiedzi  na

pytanie  zadane w publikowanym co tydzień artykule  z  cyklu „Poznaj  nową stronę

czytania”, którego autorem będzie Robert Drózd. Przez okres trwania Konkursu co

tydzień  będą  pojawiać  się  nowe  pytania.  Zgłoszenia  uczestników  do  udziału  w



konkursie będą dokonywane poprzez przesłanie swojej pracy konkursowej za pomocą

e-maila.

3. W ramach konkursu użytkownicy serwisu www.lubimyczytać.pl będą mogli raz na

tydzień przez okres obowiązywania konkursu wygrać czytnik Kindle Paperwhite i 40-

procentowe kody rabatowe na ebooki z oferty Fundatora nagród (łącznie 1 czytnik

Kindle Paperwhite i 50 kodów tygodniowo). 

4.  Zwycięzcami  Konkursu  zostaną  osoby,  które  we  wskazanej  w  danym  tygodniu

kolejności odpowiedzą prawidłowo na zadane pytania. Wskazana w danej kolejności

osoba wygra czytnik Kindle'a. Pierwsze pięćdziesiąt osób otrzyma kody rabatowe.

5.  Wyniki  Konkursu  zostaną  ogłoszone  najpóźniej  w  terminie  2  tygodni  od

zakończenia danego etapu.

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 wyłącznie  w  celu  niezbędnym  do  realizacji  Konkursu  (w szczególności

dotyczy  to  wysyłki  nagród).  Administratorem  Danych  Osobowych  uczestników

Konkursu jest Organizator w zakresie przetwarzania danych osobowych uczestników i

wyłonienia  zwycięzców  oraz  Fundator  nagród  w  zakresie  przetwarzania  danych

osobowych  wyłonionych  zwycięzców  w  celu  przekazania  nagród.  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

[Nagrody]

1. Nagrodami przyznawanymi przez tydzień w okresie trwania Konkursu są:



a) za pierwsze miejsce – czytnik Kindle Paperwhite ufundowany przez All U Need o

wartości 556,60 złotych;

b) dla 50 osób – 40-procentowe kody rabatowe na ebooki z oferty ebooki.allegro.pl.

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. 

§ 4

[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.



§ 5

[Postanowienia końcowe]

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

Regulamin.

2.  Decyzje  jury,  Organizatora  Konkursu  oraz  All  U  Need  spółka  z  ograniczoną

odpowiedzialnością – przewidziane w Regulaminie - są ostateczne i nie przysługuje

od nich odwołanie. 

2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 marca 2014 roku. 


