Wydawnictwo „Wspólnota” Orzechowski Mateusz
Wygnanów 20, 21-306 Czemierniki
NIP: 538-117-96-41,Regon: 030192298

Regulamin konkursu „Wygraj książkę Wojciecha Sumlińskiego z autografem ”
§1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki udziału w
Konkursie Wydawnictwa Wspólnota Wygraj książkę Wojciecha Sumlińskiego z
autografem, (zwanym dalej Konkursem), za pomocą SMS-ów.
2. Organizatorem Konkursu jest Wydawnictwo „Wspólnota” Mateusz Orzechowski, z siedzibą
Wygnanów 20, 21-306 Czemierniki
3. Zasady Konkursu oraz warunki głosowania, określenie rodzaju nagród, jak również czas
trwania Konkursu podane będą na stronie internetowej www.24wspolnota.pl.
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
1. Uprawnione do wzięcia udziału w Konkursie są wyłącznie osoby, które w dniach
24.01.2017 r. – 29.04.2017 r. wyślą sms z odpowiedzią na pytanie: Dlaczego to właśnie ja
powinienem wygrać książkę Wojciecha Sumlińskiego.
a) Sms należy wysłac na numer 72051, w treść wpisując wsp.ksiazka. oraz odpowiedź na
pytanie i swoje imię i nazwisko.
b) Koszt wysłania jednej wiadomości SMS to 2,46 zł z VAT.
2. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie nieograniczoną ilość razy.
3. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na publikację jego danych osobowych.

§3 Zasady wyłaniania zwycięzców Plebiscytu
1. Zwycięzcę raz w tygodniu zostanie autor najciekawszego uzasadnienia.
2. Wyboru najciekawszego uzasadnienia dokona komisja konkursowa w składzie
Mateusz Orzechowski- przewodniczący
Małgorzata Orzechowska- członek
Teresa Wakulik - członek

§4 Nagrody
1 Nagrodami w Konkursie jest 13 książek Wojciecha Sumlińskiego.
2 Pula nagród może być zwiększona przez organizatora w trakcie trwania konkursu.
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3 Za nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani zamiana na inną nagrodę.
4 Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za ukryte wady nagrody ani
nie udziela gwarancji jej jakości. Wszelkie reklamacje nagrody należy zgłaszać do jej
sprzedawcy lub producenta.
5 Zwycięzcy konkursu nie mogą przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie.
6 W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą
lub nieodebrania nagrody w terminie miesięcznym, zostaje utracone prawo
do nagrody.
7 W przypadku podania nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska,
adresu zamieszkania i numeru telefonu) Organizator ma prawo odmówić wydania
uczestnikowi nagrody.
8 Obowiązek zapłacenia podatku dochodowego od nagród w konkursie leży
po stronie laureata konkursu zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 41
ust. 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r.

§5 Postanowienia końcowe
1. Wysłanie przez Uczestnika wiadomości 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:
- udział w Konkursie przez osoby nieuprawnione do użytkowania telefonu komórkowego,
- 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,
- udział w Konkursie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym
spowodowane,
- przerwy w funkcjonowaniu Konkursu zaistniałe z przyczyn technicznych (np.
konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Organizatora,
- 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.
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6. Reklamacje dotyczące Konkursu należy przesyłać listownie pod adres Organizatora
(Wydawnictwo Wspólnota Mateusz Orzechowski, Wygnanów 20,21-306 Czemierniki) w
ciągu jednego miesiąca od czasu zakończenia Konkursu
7. Reklamacje Uczestników dotyczące Konkursu będą rozpatrywane przez Organizatora, w
formie pisemnej, w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji.
8. Regulamin oraz dodatkowe informacje na temat Konkursu są dostępne w siedzibie
Organizatora

