REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ „PRZYŚLIJ SWOJE ZDJĘCIE ZE WSPÓLNOTĄ”
1. Nazwa Konkursu
Konkurs prowadzony jest pod nazwa „Przyślij swoje zdjęce ze Wspólnotą”, dalej
zwany „Konkursem”.
2. Organizator Konkursu
2.1 Organizatorem Konkursu jest wydawca „Wspólnoty” – Wydawnictwo Wspólnoty
Orzechowski Mateusz, Wygnanów 20, 21-306 Czemierniki.
3. Miejsce i czas trwania Konkursu
3.1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 08.11.2016 roku i trwać będzie do dnia 30.11.2016
roku, który jest ostatecznym dniem przyjmowania zgłoszeń w konkursie, o których
mowa w pkt. 4.4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zakończenia
Konkursu w dowolnym momencie.
3.2. Konkurs prowadzony będzie w dwóch niezależnych edycjach, odpowiednio na
terenie powiatów łęczyńskiego oraz międzyrzeckiego, co oznacza, że mogą do niego
przystąpić Czytelnicy z tego terenu.
4. Warunki uczestnictwa w Konkursie
4.1. W Konkursie może wziąć udział każdy Czytelnik, który mieszka na terenie objętym
konkursem.
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 spełnienie następującej przesłanki:
a. przysłanie zgłoszenia – zdjęcia Czytelnika z Tygodnikiem Wspólnota wraz
niezbędnym opisem: imienim, nazwiskiem oraz adresem Czytelnika – na adres pocztowy
lub mejlowy redakcji;
4.4. Spełnienie warunków, o których mowa w pkt. 4.3. powyżej poświadczają Czytelnicy
swoim zgłoszeniem, 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, które na koniec
podsumowuje komisyjnie wyłaniając zwycięzcę konkursu. W komisji zasiadają:
Małgorzata Orzechowska, dyrektor ds. logistyki i rozwoju Wydawnictwa, Teresa
Wakulik, specjalista ds. promocji i Anna Chacewicz, główna księgowa.
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 i zgadza się publikację swoich zdjęć zarówno na łamach
Tygodnika Wspólnota, jak i na portalu 24wspolnota.pl.
4.7. Po przyjęciu zgłoszenia przez redakcję, uczestncy Konkursu, którzy zostaną wybrani
przez komisję konkursową, o których mowa w pkt. 4.3 lit. a-d, otrzymają nagrody w
postaci upominków AGD stanowiących świadczenie 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. Nagrodami w Konkursie są upominki AGD.
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. Wydanie nagród jest warunkowane zgodą nagrodzonego na zrobienie sobie zdjęcia i
opublikowanie go na łamach Wspólnoty.
6. Zasady przyznawania nagród w Konkursie
6.1. Komisja Konkursowa przyzna nagrody osobom, które spełnią wszystkie warunki
wymienione w pkt. 4.3. lit. a-c, a ich zdjęcia będą się wyróżniały na tle inncyh
oryginalnością wykonania i pomysłem.

