Regulamin konkursu „Jubileusz wSieci Historii”
§ 1.
ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA i MIEJSCE
1. Konkurs jest organizowany przez FRATRIA Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81- 472) przy ul. Legionów 126 - 128 wpisaną do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS:0000429681, o kapitale zakładowym 5.570.600,00 PLN NIP: 113-285-77-90, (zwaną
,,Organizatorem’’.)
2. Konkurs nie jest ograniczony terytorialnie.
3. Konkurs (zwany „Konkursem”) prowadzony jest pod nazwą „Jubileusz wSieci Historii” w dniach od 22.06.2017 roku do
wyczerpania dostępności nagród.
4. Informacja o fakcie wyczerpania puli nagród w Konkursie zostanie zamieszczona przez Organizatora na stronie www.wSieci.pl
w zakładce konkursy, niezwłocznie po stwierdzeniu wyczerpania puli nagród.
5. Informację o dostępności nagród można uzyskać pod adresem mailowym prenumerata@fratria.pl.
6. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu lub zakończenia okresu Konkursu bez konieczności
podawania przyczyn. Informacja o zmianie Regulaminu lub zakończeniu okresu Konkursu zostanie podana przez Organizatora do
wiadomości na stronie www.wSieci.pl w zakładce konkursy.
7. „Jubileusz wSieci Historii” nie łączy się z innymi promocjami aktualnie organizowanymi przez Organizatora.
§2
UCZESTNICTWO
1.
2.

Konkurs ma charakter otwarty.
Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości
prawnej (zwany: „Uczestnik”). W przypadku, gdy Uczestnik Konkursu nie ma ukończonych 18 lat bądź jest ograniczony w
zdolności do czynności prawnych jest on reprezentowany przez przedstawiciela ustawowego bądź opiekuna prawnego.
3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć: Organizator, Współpracownicy, Partnerzy, członkowie rodzin Organizatora,
Współpracowników i Partnerów do drugiego stopnia pokrewieństwa albo powinowactwa oraz pracownicy Organizatora
zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w chwili trwania Konkursu.
§3
ZASADY
1.

Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:

a)

Rozwiązanie i przesłanie poprawnej odpowiedzi na przynajmniej dwie z trzech zagadek historycznych, z przełomu XIX i XX
wieku, które zostaną opublikowane w miesięczniku „wSieci Historii” z 22 czerwca 2017 r. Uczestnik Konkursu
zobowiązany jest przesłać odpowiedzi na pytania, o których mowa w ust.1 lit. a na adres: konkurs.historia@fratria.pl.
Nagrody przysługują 22 pierwszym osobom, które przyślą poprawne odpowiedzi.
b) Do osób, które prawidłowo rozwiązały przynajmniej dwie z trzech zagadek konkursowych oraz znalazły się w grupie 22
pierwszych osób, którym przysługuje nagroda, zostanie wysłany e-mail gratulacyjny z prośbą o podanie danych
adresowych, na które zostanie wysłana nagroda.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za e-maile, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez
Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.

1.

2.
3.

1.

2.

§4
NAGRODY
Uczestnik Konkursu, który spełnił wymogi uczestnictwa wskazane w § 3 ust. 1 lit. a i b otrzyma od Organizatora nagrody
wskazane w ust.1 lit od a) do d) poniżej (zwane „Nagrodą”).
a) 2 pierwsze osoby otrzymają darmową prenumeratę roczną „wSieci Historii”;
b) Osoby od 3 do 6 otrzymają album „Matki niepokornych”, Fundacji „Rodzice Szkole” o wartości 100 zł brutto;
c) Osoby od 7 do 16 otrzymają książkę o wartości 99,99 zł brutto, „Nowy herbarz Polski”, autor: Tadeusz Gajl,
d) Osoby od 17 do 22 otrzymają książkę o wartości 99,99 zł brutto, „Historia USA”, autor: Maldwyn A. Jones.
Na potrzeby Konkursu Organizator przygotował pulę 22 Nagród.
Uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo wymiany lub zamiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny.
§5
WRĘCZENIE NAGRÓD
Nagrody zostaną przesłane na koszt Organizatora indywidualnie na adres wskazany, jako miejsce doręczania Nagrody, do
każdego Uczestnika Konkursu, który spełnił wymogi uczestnictwa wskazane w § 3 ust. 1 lit. a i b drogą pocztową, przesyłką
poleconą w terminie do 30 dni od daty otrzymania od Uczestnika Konkursu, który znalazł się w grupie 22 osób, o których
mowa w § 4.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru Nagrody z przyczyn leżących po stronie
Uczestnika Konkursu.

3.

Nagrody nieodebrane przepadają, jeśli jedna próba dostarczenia za pośrednictwem przesyłki pocztowej okaże się
nieskuteczna.

§6
TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
1. W przypadku zastrzeżeń Uczestników co do zgodności przebiegu Konkursu z niniejszym Regulaminem lub obowiązującym
prawem, Uczestnicy mogą zgłosić reklamację na piśmie w trakcie trwania Konkursu. Reklamacja musi być przesłana listem
poleconym na adres siedziby redakcji Organizatora: Fratria Sp. z o.o., ul. Finlandzka 10, 03-903 Warszawa z dopiskiem
„Jubileusz wSieci Historii”. Po zakończeniu Konkursu reklamacje nie będą rozpatrywane.
2. Prawidłowo zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 14 dni od ich zgłoszenia. Organizator
rozpatrzy zgłoszone reklamacje i poinformuje pisemnie zgłaszającego o zajętym stanowisku.
3. Wszelkie spory powstałe w związku z Konkursem lub postanowieniami niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane przez
sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.
§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. W czasie trwania Konkursu Regulamin znajduje się do wglądu w sekretariacie redakcji Organizatora, tj. w Warszawie przy
ul. Finlandzkiej 10 oraz na stronie internetowej www.wSieci.pl w zakładce konkursy.
2. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres e-mail: prenumerata@fratria.pl.
3. Złamanie ustaleń Regulaminu Konkursu przez Uczestnika będzie oznaczało jego wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.
5. Uczestnicy Konkursu mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania
i usuwania.
6. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator Konkursu.
7. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja Konkursu oraz wysyłka Nagród.
8. Po zakończeniu wszystkich procesów związanych z realizacją Konkursu dane osobowe zostają zanonimizowane lub
usunięte z systemów informatycznych administratora danych osobowych oraz przetwarzającego dane osobowe.
9. Administrator danych osobowych oraz przetwarzający dane osobowe zobowiązują się dochowania wszelkiej staranności
przy zbieraniu, przetwarzaniu oraz przechowywaniu danych osobowych Uczestników Konkursu oraz przestrzeganie
postanowień ustawy o Ochronie Danych Osobowych.
10. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych oraz umieszczenie ich w informatycznej bazie danych
Fratria Sp. z o.o. w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833 z
późn. zm.) w celach prowadzenia Promocji, odbioru i rozliczania Nagród.

