Regulamin Konkursu Podpatrzone
1.

Adresaci Konkursu i warunki uczestnictwa

1.1.

Konkurs skierowany jest do Czytelników Tygodnika Wspólnota.

1.2.
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie do Wydawnictwa Wspólnota zdjęcia,
którego autorem jest Czytelnik, a które przedstawia zaskakującą bądź ciekawą sytuację wraz z danymi
Czytelnika -jego imieniem, nazwiskiem oraz miejscowością, skąd pochodzi. Uczestnik, który chce
wziąć udział w Konkursie musi podać swój adres do wiadomości redakcji. Dane osobowe Czytelnika
są przechowywane i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami i Czytelnicy mają do nich
wgląd.
1.3.

Zgłoszenia można dokonać:

1.3.1. Wysyłając wiadomość mms pod numer 904868 o treści: wsp.Podpatrzone opis fotografii, imię
i nazwisko Czytelnika, miejscowość oraz dokładny adres. Warunki usługi określa odrębny Regulamin
będący aneksem nr 1 do niniejszego Regulaminu.
1.3.2. Pocztą na adres: Redakcja Wspólnoty, ul. Ostrowiecka 34, 21-300 Radzyń Podlaski.
1.3.3. e-mailem: biuro@24wspolnota.pl
2.

Organizatorzy i czas trwania

Organizatorem Akcji jest wydawca „Wspólnoty” – Wydawnictwo Wspólnoty Orzechowski Mateusz,
Wygnanów 20, 21-306 Czemierniki. Akcja będzie trwała do odwołania.
3.

Zasady Akcji

3.1.
Wysłanie zdjęcia do Konkursu jest jednoznaczne ze zgodą na warunki regulaminu oraz zgodą
na przetwarzanie i publikację danych osobowych i rozpowszechnianie fotografii na potrzeby
Konkursu.
3.2.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn
od niego niezależnych, a także za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej.
3.3.
Organizator ma prawo odmówić dopuszczenia do udziału w akcji zdjęć naruszających prawo,
zasady współżycia społecznego lub dobry obyczaj.
3.4.

Udział w Konkursie jest bezpłatny.

4. Nagrody w Konkursie
4.1 Nagrodą w konkursie jest 50 zł. Wydawnictwo wysyła nagrodzonemu Czytelnikowi raz w
tygodniu 50 zł przekazem pocztowym przez cały okres trwania Konkursu.
4.2. 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.

4.3. 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.
4.4. W skład jury konkursu wchodzą pracownicy Wydawnictwa: Małgorzata Orzechowska, Agata
Badziak i Teresa Wakulik.
5.

Postanowienia końcowe

5.1.
Regulamin jest dostępny na stronie internetowe 24wspolnota.pl. Złamanie ustaleń
Regulaminu Akcji skutkuje wykluczenia z uczestnictwa w Akcji.
5.2.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy
Kodeksu Cywilnego.

