REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ „Prenumerata”
1. Nazwa Konkursu
Konkurs prowadzony jest pod nazwą „Prenumerata”, dalej zwany „Konkursem”.
2. Organizator Konkursu
2.1 Organizatorem Konkursu jest wydawca „Wspólnoty” – Wydawnictwo Wspólnoty
Orzechowski Mateusz, Wygnanów 20, 21-306 Czemierniki.
3. Miejsce, czas trwania i zgłoszenia do Konkursu
3.1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 23.02.2018 roku i trwać będzie do 20.03.2018 roku,
z możliwością wznowienia. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu
trwania Konkursu w dowolnym momencie.
3.2. Konkurs prowadzony będzie na terenie powiatów: radzyńskiego, parczewskiego,
bialskiego, lubartowskiego, łęczyńskiego, puławskiego, opolskiego, łukowskiego,
lubelskiego – gmina Niemce, co oznacza, że mogą do niego przystąpić wszyscy Czytelnicy
z tego terenu.
3.3. Zgłoszenia do konkursu będą się odbywały za pomocą bramki SMS pod numerem
71160.
4. Warunki uczestnictwa w Konkursie
4.1. W Konkursie może wziąć udział każdy Czytelnik powiatów wymienionych w
punkcie 3.2.
4.2. Pracownikom Organizatora oraz podmiotom, którzy wykonują czynności na jego
zlecenie, ich małżonkom, a także ich krewnym lub powinowatym w linii prostej, nie
przysługuje prawo udziału w Konkursie.
4.3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest łączne spełnienie następujących
przesłanek:
a. zgłoszenie się do udziału w konkursie poprzez wysłanie SMS-a na podany numer 71160. Zgłoszenie pracy automatycznie oznacza zgodę na publikację oraz podanie
danych (imię i nazwisko, miejscowość) Czytelnika.
b. w zgłoszeniu – w treści SMS-a – Czytelnik musi wpisać słowo „prenumerata”,
następnie odpowiedź na pytanie: Co najbardziej lubię we Wspólnocie? Regulamin usługi
SMS został podany w aneksie do regulaminu.
c. okazanie potwierdzenie wykupienia prenumeraty w przypadku wygranej.
4.4. Spełnienie warunków, o których mowa w pkt. 4.3. powyżej poświadcza pracownik
odbierający zgłoszenia Czytelników, redakcja nie weryfikuje danych, nie ponosi

odpowiedzialności za wszelkie nieprawidłowości wynikające z błędów innych
jednostek.
4.5. Redakcja przez cały okres trwania konkursu gromadzi zgłoszenia.
4.6. Osoba fizyczna, o której mowa w pkt. 4.1. poprzez samo dokonanie czynności
faktycznych, o których mowa w pkt. 4.3. lit. a-d, przyjmuje warunki Regulaminu, oraz
staje się uczestnikiem Konkursu.
4.7. Po przyjęciu zgłoszenia przez redakcję, uczestnicy Konkursu wybrani przez jury
konkursu, którzy spełnili warunki, o których mowa w pkt. 4.3 lit. a-d, otrzymają nagrody
wolne od podatku dochodowego na podstawie przepisu art. 21 ust. 68a) ustawy z dnia
26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr 14, bioz. 176 z pozn.
zm.).
5. Nagrody w Konkursie
5.1. Wybrani przez jury konkursu Czytelnicy otrzymają nagrody rzeczowe. Podziału
nagród pomiędzy zwycięzców dokona jury Konkursu.
5.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród w czasie trwania Konkursu na
inne, bez podawania przyczyn dokonanych zmian, jednakże z zastrzeżeniem, że zmiana
taka nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
5.3. Wydanie nagród zostanie dokonane zgodnie z przepisami o podatku dochodowym
od osób fizycznych, w związku z czym nagroda pieniężna zostanie pobrana tytułem
zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wygranych w celu dokonania
rozliczenia.
5.4. W skład jury konkursu wchodzą pracownicy Wydawnictwa: Małgorzata
Orzechowska, Agata Badziak i Teresa Wakulik.
6. Zasady przyznawania nagród w Konkursie
6.1. Komisja Konkursowa wybierze zwycięzców spomiędzy osób, które spełnią
wszystkie warunki wymienione w pkt. 4.3. lit. a-b. Najciekawsze odpowiedzi – zdaniem
jury konkursu - na pytanie: Co najbardziej lubisz we Wspólnocie zostaną nagrodzone.
7. Rozwiązanie konkursu
7.1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 21 marca. Pracownicy redakcji skontaktują
się z wybranymi przez jury konkursu osobami i uzgodnią z nimi drogą telefoniczną
sposób wręczenia/dostarczenia nagrody po okazaniu przez zwycięzcę potwierdzenia
wykupienia prenumeraty.

Aneks do Regulaminu Konkursu Prenumerata z dnia 23.02.2018 r.
Regulamin wysyłania zgłoszeń do konkursu Prenumerata za pomocą SMS
§1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki wysyłania
zgłoszeń do konkursu Prenumerata (zwanego dalej Konkursem), za pomocą numeru
SMS o podwyższonej opłacie.
2. Organizatorem Konkursu jest Wydawnictwo „Wspólnota” Mateusz Orzechowski, z
siedzibą Wygnanów 20, 21-306 Czemierniki.
3. Zasady Konkursu oraz warunki zgłoszeń, przyznawania nagród, jak również czas
trwania Konkursu określa REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ „Prenumerata”,
dostępny na www.24wspolnota.pl oraz w siedzibie organizatora.
4. Osoba biorąca udział w Konkursie (zwana dalej "Uczestnikiem") wyraża zgodę na
zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.
5. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych.
§2 Zasady uczestnictwa w Konkursie za pomocą głosów SMS
a) Udział w konkursie można wziąć wysyłając zgłoszenie w terminie 23.02.2018 godz.
12.00 – 20.03.2018 godz. 23.59 na numer 71160 w treści wpisując „prenumerata” oraz
odpowiedź na pytanie Co najbardziej lubię we Wspólnocie?
b) Koszt wysłania jednej wiadomości SMS to 1,23 zł (z VAT).
2. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie nieograniczoną ilość razy.
§3 Postanowienia końcowe
1. Wysłanie przez Uczestnika wiadomości SMS jest równoznaczne ze złożeniem przez
niego oświadczenia, iż wyraża on zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.
2. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu
Konkursu.
3. Operatorzy sieci telefonii komórkowych odpowiadają wyłącznie za usługi
telekomunikacyjne umożliwiające uczestnictwo w Konkursie.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) udział w Konkursie przez osoby nieuprawnione do użytkowania telefonu
komórkowego,

b) problemy w funkcjonowaniu Konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których
Organizator, przy zachowaniu należytej staranności, nie był w stanie przewidzieć lub
którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze
zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej,
c) udział w Konkursie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody
tym spowodowane,
d) przerwy w funkcjonowaniu Konkursu zaistniałe z przyczyn technicznych (np.
konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Organizatora,
e) niedoręczenie nagrody spowodowane nieprzesłaniem bądź przesłaniem przez
Uczestnika błędnych danych osobowych niezbędnych do doręczenia nagrody.
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany
przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny.
6. Reklamacje dotyczące Konkursu należy przesyłać listownie pod adres Organizatora
(Wydawnictwo Wspólnota Mateusz Orzechowski, Wygnanów 20,21-306 Czemierniki w
ciągu 14 dni od daty zakończenia Konkursu).
7. Reklamacje Uczestników dotyczące Konkursu będą rozpatrywane przez Organizatora,
w formie pisemnej, w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
8. Regulamin oraz dodatkowe informacje na temat Konkursu są dostępne w siedzibie
Organizatora.

