REGULAMIN AKCJI POD NAZWĄ „BEZPŁATNA PORADA PRAWNA W REDAKCJI
WSPÓLNOTY ŁUKOWSKIEJ”
1. Nazwa Akcji
Akcja prowadzona jest pod nazwą „Bezpłatna porada prawna w redakcji Wspólnoty
Łukowskiej”, dalej zwany „Akcją”.
2. Organizator Akcji
2.1 Organizatorem Akcji jest wydawca „Wspólnoty” – Wydawnictwo Wspólnoty
Orzechowski Mateusz, Wygnanów 20, 21-306 Czemierniki. Partnerem konkursu jest
Kancelaria Radcy Prawnego Zofii Gałązki z Siedlec.
3. Miejsce, czas trwania i zgłoszenia do Akcji
3.1. Akcja rozpoczyna się w dniu 04.05.2017 roku i trwać będzie do końca roku 2017.
Spotkania z prawnikiem będą organizowane dwa rzy w miesiącu, zawsze w piątki między
godz. 9 a 11. O konkretnych porach spotkań z prawnikiem redakcja będzie informowała
Czytelników telefonicznie.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i godzin spotkań oraz zakończenia
Akcji w dowolnym momencie.
3.2. Akcja prowadzony będzie na terenie powiatu łukowskiego, co oznacza, że mogą do niej
przystąpić wszyscy Czytelnicy z tego terenu. Spotkania z prawnikiem będą odbywać się w
redakcji Wspólnoty Łukowskiej przy ulicy Kwiatkowskiego 5 w Łukowie.
3.3. Zgłoszenia do Akcji będą się odbywały poprzez wysłanie wiadomości SMS pod numer
71160 o treści: lukow.prawnik.imię i nazwisko.krótki opis sprawy, którą czytelnik chce
omówić podczas spotkania, np.: prawnik.JanKowalski.podział majatku przy rozwodzie.
Pracownik redakcji oddzwoni i umówi spotkania.
4. Warunki uczestnictwa w Akcji
4.1. W Akcji może wziąć udział każdy Czytelnik powiatu łukowskiego.
4.2. Pracownikom Organizatora i Partnera oraz podmiotom, którzy wykonują czynności na
ich zlecenie, ich małżonkom, a także ich krewnym lub powinowatym w linii prostej, nie
przysługuje prawo udziału w Akcji.
4.3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest łączne spełnienie następujących
przesłanek:

a. zgłoszenie się do udziału w Akcji poprzez przysłanie wiadomości SMS, w której Czytelnik
poda wszystkie wymagane dane;
b. stawienie się na spotkanie z prawnikiem w wyznaczonym przez pracownika redakcji
terminie.
4.4. Spełnienie warunków, o których mowa w pkt. 4.3. powyżej poświadcza pracownik
odbierający wiadomości SMS od Czytelników, redakcja nie weryfikuje danych, nie ponosi
odpowiedzialności za wszelkie nieprawidłowości wynikające z błędów innych jednostek.
4.5. Redakcja przez cały okres trwania Akcji gromadzi zgłoszenia, odpowiada na nie
zgodnie z kolejnością wpłynięcia do redakcji organizując spotkania z prawnikiem.
Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość nie odpowiadania na wszystkie
zgłoszenia, przy czym zobowiązuje się dokonać selekcji wspólnie z partnerem Akcji,
dobierając konsultowane sprawy do profilu działalności i zdobytego doświadczenia radcy
prawnego udzielającego porad.
4.6. Porady nie obejmują prowadzenia sporów sądowych i sporządzania pism w tych
postępowaniach.
4.7. Po przyjęciu zgłoszenia przez redakcję, uczestnicy Akcji, którzy spełnili warunki, o
których mowa w pkt. 4.3 lit. a-b, wezmą udział w bezpłatnej konsultacji prawniczej. Przy
organizacji spotkań z prawnikiem obowiązuje kolejność zgłoszeń - w zależności od tego jak
dużo wpłynie zgłoszeń, czas oczekiwania na spotkanie może się wydłużać.
4.8. Orgnizator zastrzega sobie prawo do opisania wybranych problemów prawnych (bez
podawania nazwisk) na naszych łamach.
4.9 Osoba fizyczna, o której mowa w pkt. 4.1. poprzez samo dokonanie czynności
faktycznych, o których mowa w pkt. 4.3. lit. a-b, przyjmuje warunki Regulaminu, oraz staje
się uczestnikiem Akcji.

