
Regulamin konkursu „Wiosna czy lato''

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1. Regulamin określa zasady konkursu pod nazwą „Wiosna czy lato”, zwanego dalej „konkursem”. 
Regulamin jest udostępniony na stronach konkursowych www.e-szkrab.pl

1.2. Podmiotem organizującym konkurs jest EURO MTG Marcin Gać, ul. Chojaki 22, 09-533 Słubice NIP
9710493270 

1.3 Fundatorem nagród jest Wydawnictwo MB BOOKS 

1.4. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników konkursu będą przez niego 
przetwarzane w celu (I) realizacji konkursu, (II) wyłonienia zwycięzców konkursu, (III) realizacji nagród.
Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie 
usprawiedliwionych celów administratora danych. Każdy uczestnik konkursu posiada prawo wglądu 
do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. 

1.5. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i Fundatora nagród. W konkursach 
mogą brać udział jedynie pełnoletnie osoby fizyczne - konsumenci.

 1.6. Przystępując do udziału w konkursie, uczestnicy wyrażają zgodę na udział w nim na zasadach 
określonych w niniejszym regulaminie. 

2. ZASADY KONKURSU 

2.1. W konkursie mogą brać udział osoby fizyczne – konsumenci, niebędące pracownikami 
Organizatora i Fundatora nagród. 

2.2. Zadanie konkursowe polega na: udzieleniu odpowiedzi na pytania konkursowe: 

1. ,,Wiosna, czy lato? Którą porę roku lubisz bardziej. Uzasadnij swoją odpowiedź w kilku zdaniach"? 

2.3. Odpowiedzi prosimy przysyłać na adres: redakcja@e-szkrab.pl 

W tytule maila prosimy wpisać „Wiosna czy lato”. 

2.4. Liczba maili z odpowiedziami nadesłana przez jednego autora jest ograniczona – jedna osoba 
może przesłać jedno zgłoszenie. 

2.5. Czas trwania konkursu: do 30 października 2016 r.  Listę zwycięzców opublikujemy do dnia 
01.12.2016 r. w serwisie www.e-szkrab.pl

3. KRYTERIA OCENY 

3.1. Przy ocenie wyników będzie brana pod uwagę oryginalność uzasadnienia. 

3.2. Komisja konkursowa składa się z zespołu redakcyjnego serwisu www.e-szkrab.pl

4. PRAWA AUTORSKIE 



4.1. Zgłaszający nie będzie rościł żadnego wynagrodzenia z tytułu publikacji i rozpowszechniania przez
Organizatora przesłanej odpowiedzi. 

5. NAGRODY 

5.1. W konkursie przewidziano nagrody – książki autorstwa Margarett Borroughdame: ,,Wiosna 
radosna” lub ,,Rozkoszne lato”. 

3 5.2. Zwycięzcy nie przysługuje prawo zamiany nagrody na inną nagrodę, w tym na świadczenie 
pieniężne. 

5.4. Listę zwycięzców opublikujemy do 01.12.2016 r. na stronie www.e-szkrab.pl  Zwycięzca będzie 
proszony o przysłanie swojego adresu korespondencyjnego, w terminie do dnia 15.12.2016 r. Adres 
należy przesłać mailem na adres redakcja@e-szkrab.pl. Jest to warunek niezbędny do otrzymania 
nagrody. 

5.5. Przekazanie nagrody nastąpi pocztą. 

5.6. Nieodebranie nagrody, o której mowa w punkcie 5.1. z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, w
tym niewskazanie danych teleadresowych niezbędnych do prawidłowego wydania nagrody będzie 
uznane za rezygnację z nagrody. W takim przypadku nagroda trafi do osoby z listy rezerwowej. 

5.7. Wysyłka nagród odbywa się na koszt Organizatora konkursu. 

6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

6.1. Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia 
Konkursu, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora, a
także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.

 6.2. Organizator informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. 
Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie 
Organizatora. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do 
przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać 
zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych 
sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. Podanie danych 
jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.

 6.3. Organizator informuje, że zbiera i zapisuje, za zgodą Użytkownika po otrzymaniu informacji o 
celu i zakresie zbierania danych, dane eksploatacyjne służące do identyfikacji urządzenia, z którego 
oddawane są głosy w Konkursie. Dane te nie uniemożliwiają jednoznacznej identyfikacji użytkownika. 

6.4. Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej wykorzystywane są wyłącznie do zapewnienia 
rzetelności oddanych głosów i wyników Konkursu. Dane te są przechowywane i wykorzystywane w 
w/w celu również po opuszczeniu przez użytkownika strony Konkursu. 

6.5. Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej to: id_facebook, IP, data bez godziny (dla 
anonimId i fingerprinta), data z godziną (dla samego głosu), wartość głosu, sposób głosowania, zestaw
danych przeglądarki ( między innymi informacje o nazwie przeglądarki, zestawach pluginów, czcionek 



systemowych, strefę czasową, rozdzielczość, supercookie, akceptowany typ odpowiedzi serwera). 

7. UWAGI KOŃCOWE 

7.1. Zgłoszenie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 

7.2. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym konkursem będą 
rozstrzygane przez sąd powszechny. 

7.3. Niniejszy konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 roku o grach losowych 
i zakładach wzajemnych (Dz. U. nr 68, poz. 341 z późn. zm.).


