REGULAMIN ZABAWY „QUIZ PODRÓŻNICZY”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Konkurs nosi nazwę „QUIZ PODRÓŻNICZY” i jest organizowany przez Organizatora, w
terminie i na zasadach określonych w treści Regulaminu (dalej: „Konkurs”).
1.2 Niniejszy regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się Konkurs, w
szczególności określa warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora
oraz prawa i obowiązki uczestników Konkursu (dalej: „Regulamin”).
1.3 Organizatorem Konkursu jest ZONA ZERO PL Sp. z o.o. 02-220 Warszawa, ul.
Łopuszańska 32, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000237321, posiadająca
NIP 5272477115 (dalej: „Organizator”).
1.4. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzony jest w
Internecie poprzez stronę internetową www.wydawnictwofronda.pl.
1.5. Osoby biorące udział w Konkursie, poprzez zaakceptowanie oświadczeń zawartych w
Formularzu Rejestracyjnym potwierdzają zapoznanie się, akceptację i przyjęcie do
stosowania postanowień niniejszego Regulaminu.
1.6. Termin Konkursu:
a) Termin trwania konkursu: od 5.08.2016 r. do 31.08.2016 r. (dalej: „Czas trwania
konkursu”);
b) Oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu i Listy wszystkich Laureatów Konkursu (podanie
Nicków): 1.09.2016 r.
2. UCZESTNICY KONKURSU
2.1 Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, spełniająca łącznie
następujące warunki (dalej: „Uczestnik”):
a)

jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych,
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wypełniony Formularz, z zastrzeżeniem pkt 2.2 poniżej.
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internetowej
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2.2 W Konkursie nie mogą brać udziału:
a) pracownicy Organizatora oraz pracownicy Wydawnictwa Fronda,
b) współpracownicy podmiotów wskazanych w lit. a) powyżej (tj. podmioty współdziałające
na podstawie umów cywilnoprawnych), ani też członkowie organów spółek wskazanych w
lit. a) powyżej,
c) inne niż wymienione w lit. a) i b) powyżej podmioty biorące udział w zorganizowaniu i
przeprowadzeniu Konkursu,
d) osoby najbliższe wobec osób wymienionych w lit. a – c) powyżej, przez które rozumie
się małżonków, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, powinowatych do drugiego stopnia,
osoby pozostające w stosunku przysposobienia lub ich małżonków.
2.3 Udział w Konkursie jest dobrowolny.

2.4. Uczestnik, który spełni warunki określone w pkt 2.1. lit. a) – d), powinien w okresie
od 5.08.2016 r. do 31.08.2016 r.:
a)
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wypełnić
Formularz
Rejestracyjny
zamieszczony
na
stronie
www.wydawnictwofronda.pl, poprawnie, czyli: podać prawdziwy adres e-mail, prawdziwe
imię i nazwisko oraz nick, strona z wynikami będzie wyświetlać tylko nick uczestnika, oraz
b) złożyć oświadczenia o wyrażeniu zgód, o których mowa w pkt 2.7 Regulaminu,
c) wykonać Zadanie Konkursowe, to jest: udzielić 15 poprawnych odpowiedzi na zadane
pytania w jak najkrótszym czasie. Za każdą poprawnie udzieloną odpowiedź uczestnik
otrzymuje 1 punkt. Uczestnik ma 5 minut na wykonanie Zadania Konkursowego.
2.5. Każdy Uczestnik może wysłać jeden prawidłowo wypełniony Formularz Rejestracyjny.
2.6. Spełnienie wszystkich wymagań z pkt 2.1 - 2.5.powyżej, w tym wysłanie prawidłowo
wypełnionego Formularza Rejestracyjnego stanowić będzie zgłoszenie udziału w Konkursie
(dalej: „Zgłoszenie Konkursowe”). Prawidłowe wysłanie Zgłoszenia Konkursowego
uprawnia Uczestnika do wzięcia udziału w Konkursie.
2.7. Akceptując warunki Regulaminu konkursowego, Uczestnik:
a) Oświadcza, że zapoznał się i akceptuje Regulamin Konkursu
b) Oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów
przeprowadzenia Konkursu przez ZONA ZERO PL Sp. z o.o. 02-220 Warszawa, ul.
Łopuszańska 32, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późniejszymi
zmianami), w tym na publikację danych w ramach Listy Laureatów oraz w celu ich
wykorzystania do przekazania Nagród. Przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo
wglądu do jego danych, prawo do ich poprawiania oraz wniesienia sprzeciwu, co do ich
przetwarzania, a podanie danych jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do udziału
w Konkursie.
c) Oświadcza, że wyraża zgodę na otrzymywanie newslettera Klubu Wydawnictwa Fronda.
Uczestnik przysługuje prawo wypisania się z newslettera w dowolnym momencie.
3. ZASADY WYŁANIANIA LAUREATÓW
3.1. Wybór Laureatów Konkursu nastąpi według zasad opisanych w pkt 3.2. poniżej.
3.2. Wyłanianie Laureatów, to obrady Komisji Konkursowej, które odbędą się na
następujących zasadach:
a) Obrady Komisji Konkursowej odbędą się w dniu 1.09.2016 r.,
b) Spośród wszystkich osób, które prawidłowo wypełniły Formularz Rejestracyjny i
wykonały Zadanie Konkursowe Komisja wybierze 3 (trzech) Laureatów na podstawie tabeli
z wynikami.
c) Komisja dokona wyboru zwycięzców według ilości zdobytych punktów oraz czasu, w
jakim odpowiedzi zostały udzielone.
d) Komisja zastrzega sobie prawo do wylosowania zdobywcy Nagrody, jeśli więcej niż
trzech uczestników Konkursu otrzyma liczbę punktów kwalifikującą do otrzymania
Nagrody, przy identycznym czasie wykonania zadania.
3.4. Opublikowanie listy wszystkich nagrodzonych w Konkursie Laureatów odbędzie się w
dniu 1.09.2016 r. na stronie internetowej, za pośrednictwem której prowadzony jest

Konkurs, tj. www.wydawnictwofronda.pl (dalej: „Zwycięzcy Quizu”), na co Uczestnicy
wyrażają zgodę poprzez zaznaczenie stosownego w Formularzu Rejestracyjnym.
3.5. Po opublikowaniu Listy Laureatów nastąpi weryfikacja ich danych osobowych.
4. NAGRODY
4.1. Jeden Uczestnik może zostać Laureatem tylko jednej Nagrody.
4.2. Laureatom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagród
ani otrzymania ich ekwiwalentu (pieniężnego lub rzeczowego) lub zamiany Nagród.
5. WERYFIKACJA DANYCH LAUREATÓW I WYDANIE NAGRÓD
5.1. Weryfikacja danych osobowych Laureatów Konkursu nastąpi w sposób wskazany
poniżej.
5.2. W terminie 3 dni roboczych od daty ogłoszenia Listy Laureatów, tj. do dnia 5 września
2016 roku Organizator skontaktuje się z każdym z Laureatów, za pomocą wiadomości
wysłanej na adres email podany przez niego w Formularzu Rejestracyjnym (dalej:
„Wiadomość email”) w celu:
a) poinformowania Laureata o przyznaniu Nagrody;
b) ustalenia adresu Laureata w Polsce dla doręczeń.
5.3. Każdy Uczestnik, który otrzymał Wiadomość email zobowiązany jest: podać poprzez
wysłanie wiadomości email na wskazany w treści Wiadomości email adres email
Organizatora, następujące dane osobowe, niezbędne do wydania Nagrody: (imię i nazwisko
Laureata, (ii) adres doręczenia (miasto, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer
mieszkania i numer telefonu dla kuriera) Laureata. W przypadku zmiany miejsca
zamieszkania, zmiany podanego adresu do korespondencji lub zmiany innych danych
niezbędnych do doręczenia Nagrody Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie
poinformować o tych zmianach Organizatora.
5.4. Nagrody zostaną przekazane każdemu Laureatowi, po podaniu przez Laureata
wszystkich danych wymienionych w pkt 5.3 powyżej. Laureat zobowiązany jest do podania
wszystkich danych wskazanych w pkt 5.3., w terminie 7 dni kalendarzowych od daty
wysłania przez Organizatora Wiadomości email.
5.5. Po otrzymaniu od Laureata, potwierdzenia wszystkich informacji, o których mowa w
pkt 5.3 Regulaminu, Organizator przekaże Laureatowi przyznaną Nagrodę przesyłką
kurierską lub osobiście, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia potwierdzenia Danych
Osobowych – kontaktując się na adres i telefon podany przez Laureata, z zastrzeżeniem
ust. 5.6. Regulaminu.
5.6. Nagroda zostanie przekazana wyłącznie na wskazany przez Laureata adres,
mieszczący się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Organizator nie wyraża zgody na
przekazywanie Nagród poza granice Rzeczpospolitej Polskiej.
5.7. W przypadku, gdy Laureat poda błędne lub nieprawdziwe dane, Organizator składa
nagrodę w swojej siedzibie do czasu jej odebrania przez Laureata.
5.8. Laureat zobowiązuje się do nie przenoszenia roszczenia o wydanie Nagrody na osobę
trzecią.
6. DANE OSOBOWE I ADRES EMAIL UCZESTNIKÓW
6.1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r.

Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia
Laureatów oraz dostarczenia i realizacji nagród, jak również w celu późniejszego wysyłania
do Uczestników biuletynu informacyjnego o nowościach książkowych.
6.2. Administratorem danych osobowych jest Organizator, tj. ZONA ZERO PL Sp. z o.o. 02220 Warszawa, ul. Łopuszańska 32.
6.3. Udostępnienie danych osobowych na potrzeby wskazane w pkt 6.1. powyżej, jest
dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie, w tym do
otrzymania Nagrody.
6.4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody przez Uczestnika na przetwarzanie jego danych
osobowych ma treść i znaczenie takie, jak zostało określone w pkt 2.7 lit. b) Regulaminu.
6.5. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania na
warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.
6.6. Organizator jest jednocześnie usługodawcą usług świadczonych drogą elektroniczną
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.
Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) . Niniejszy Regulamin stanowi jednocześnie regulamin
świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 w/w ustawy. Organizator
świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem.
6.7. Organizator za pośrednictwem strony internetowej www.wydawnictwofronda.pl
udostępnia Uczestnikom usługę polegająca na dostępie do aplikacji Konkursu „QUIZ
PODRÓŻNICZY”, która umożliwia Uczestnikowi złożenie drogą elektroniczną Formularza
Konkursowego oraz wzięcie udziału w Konkursie.
6.8. Dla współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Organizator –
Uczestnik musi dysponować sprzętem i systemem spełniającym następujące wymagania
techniczne: a) komputer z internetową przeglądarką WWW, b) połączenie z siecią Internet,
c) poprawnie skonfigurowana poczta elektroniczna.
6.9. Organizator zastrzega, że korzystanie z usług określonych w niniejszym Regulaminie
może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i
rekomenduje Uczestnikom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich
zminimalizowania. W razie planowanych przerw, modernizacji lub też w innych podobnych
wypadkach, Organizator ma prawo powiadomić o nich Uczestnika poprzez udostępniony
mu adres email lub ogólnie na stronie internetowej.
6.10. Rozpoczęcie przez Uczestnika korzystania z usług objętych Regulaminem lub
wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu jest równoznaczne z zawarciem umowy o
świadczenie usług drogą elektroniczną.
6.11. Zgoda Uczestnika na korzystanie z usług objętych Regulaminem może być w każdej
chwili cofnięta. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną świadczonej
w oparciu o niniejszy Regulamin dokonuje się na podstawie prośby Uczestnika o usunięcie
konta.
6.12. Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio
postanowienia pkt 8.1.8.5 Regulaminu, przy czym termin na zgłoszenie reklamacji liczy się
od momentu wystąpienia zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji.
6.13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie w zakresie świadczenia
usług drogą elektroniczną zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa,
w tym w szczególności ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późniejszymi zmianami).

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
7.1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się w szczególności przepisy
kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
Warszawa, dnia 5.08.2016 r. Organizator.

