
Regulamin konkursu 

Listopadowy konkurs Pełnej Kulturki z Wydawnictwem Nowa Baśń 

 

§ 1 Organizator Konkursu 

 

1. Niniejszy regulamin określa warunki udziału w Konkursie opublikowanym 7.11.2021 na 

fanpage’u „Pełna Kulturka” oraz zasady jego przebiegu, nadzoru nad jego 

przeprowadzeniem, jak również zasady postępowania reklamacyjnego (dalej: „Regulamin”). 

Konkurs odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. 

2. Organizatorem Konkursu jest Bartłomiej Plewnia, założyciel bloga Pełna Kulturka 

(www.pelnakulturka.blog). Fundatorem nagród w Konkursie jest Wydawnictwo Nowa Baśń, 

ul. Czechowska 10, 60-447 Poznań, NIP: 7811903627. 

 

§ 2 Przedmiot Konkursu 

 

Przedmiotem Konkursu jest :  

 

1. Zapoznanie się z regulaminem konkursu.  

2. W komentarzu pod postem udzielenie odpowiedzi na pytanie: Co, Twoim zdaniem, jest 

najważniejszym wyróżnikiem dobrej powieści fantastycznej? Co cenisz najbardziej w 

swojej ulubionej książce lub serii fantastycznej (fantasy, science-fiction lub horror)? 

 

§ 3 Miejsce i czas trwania Konkursu 

 

1. Konkurs prowadzony będzie w dniach 7.11.2021-13.11.2021 r.  

2. Wynik konkursu zostanie ogłoszony najpóźniej 15.11.2021 r. 

3. W ww. dniach można dokonywać zgłoszeń konkursowych do udziału w Konkursie. 

Zakończenie Konkursu następuje po wydaniu nagrody i zakończeniu ewentualnych 

postępowań reklamacyjnych.  

4. Konkurs prowadzony jest wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Facebook, na 

fanpage’u „Pełna Kulturka”. 

 

§ 4 Zasady oraz warunki prowadzenia konkursu 

 

1. Uczestnikiem Konkursu może zostać osoba fizyczna, konsument w rozumieniu art. 22(1) 

kodeksu cywilnego, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (dalej: Uczestnik).  

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest akceptacja Regulaminu równoważna z 

wyrażeniem przez Uczestnika zgody na zastosowanie wszystkich jego postanowień oraz 

spełnienie wszystkich wymagań konkursowych postawionych przez organizatora.  

3. Zgłoszenie konkursowe polega na: a) Zapoznaniu się z regulaminem konkursu. b) W 

komentarzu pod postem udzielenie odpowiedzi na pytanie „Co, Twoim zdaniem, jest 

najważniejszym wyróżnikiem dobrej powieści fantastycznej? Co cenisz najbardziej w 

swojej ulubionej książce lub serii fantastycznej (fantasy, science-fiction lub horror)?” c) 

Każdy Uczestnik może dokonać zgłoszenia udziału w Konkursie jeden raz. W Konkursie 

można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i 

dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich. d) Zgłoszenie udziału w 

Konkursie jest równoznaczne z tym, iż Uczestnik akceptuje Regulamin i warunki Konkursu 

oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z 

przeprowadzeniem Konkursu. e) Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, 

wspierany, administrowany lub powiązany z podmiotami zarządzającymi lub będącymi 

właścicielem serwisów społecznościowych Facebook. Facebook nie pomaga w 

przeprowadzaniu promocji. Organizator Konkursu korzysta z serwisu Facebook do 



administrowania promocją na własną odpowiedzialność. Odpowiedzialność Facebook, w 

związku z organizacją Konkursu jest w pełni wyłączona. Wszelkie pytania, komentarze oraz 

skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a nie 

do portalu Facebook. Organizator i Uczestnik zobowiązuje się do zwolnienia portalu 

Facebook z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje 

przeciwko portalowi Facebook roszczenie związane z niniejszym Konkursem. f) 

Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, 

których odpowiedzi konkursowe zawierają treści naruszające powszechnie akceptowane 

normy obyczajowe, moralno-etyczne, niosą treści propagujące przemoc, wzywają do 

antagonizmów na tle rasowym, wyznaniowym lub etnicznym, zawierają treści uznane 

powszechnie za obelżywe lub powodują naruszenie prawa polskiego albo 

międzynarodowego, a także zawierają oznaczenia, nazwy innych marek samochodów lub 

zawierają treści naruszające dobra osobiste Organizatora lub stawiające go w niekorzystnym 

świetle. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie 

w razie powzięcia podejrzenia naruszenia postanowień i warunków Regulaminu, w 

szczególności w razie próby nieuczciwego wpływania na wynik Konkursu. g) Uczestnicy 

Konkursu oświadczają, że odpowiedzi konkursowe zgłoszone w Konkursie stanowią 

przejaw ich własnej twórczej działalności, a w przypadku gdyby zgłoszone odpowiedzi 

naruszały jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym autorskie prawa majątkowe lub dobra 

osobiste – zobowiązują się do zaspokojenia wszelkich roszczeń zgłoszonych przez osoby 

trzecie w związku z naruszeniem tych praw. W przypadku, gdyby Organizator Konkursu 

zaspokoił takie roszczenia – zobowiązują się do ich zwrotu w pełnej wysokości. W 

przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających z 

powyższego tytułu przeciwko Organizatorowi, Uczestnik zobowiązuje się do przystąpienia 

do procesu po stronie Organizatora, a w razie przegrania sprawy sądowej do zwrotu 

wszelkich kosztów postępowania sądowego związanych ze sprawą, poniesionych ze strony 

Organizatora. h) Konkurs nie jest żadnym rodzajem gry losowej, której wynik zależy od 

przypadku (w tym loterią fantową ani promocyjną), ani też zakładem wzajemnym, których 

zasady organizacji określa ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 

2009 r. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.). i) Organizator jest przyrzekającym nagrodę w 

rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 

r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.). k) Z uwzględnieniem międzynarodowego charakteru stron 

internetowych wskazanych w Regulaminie, tj. serwisów społecznościowych Facebook, 

Konkurs będzie zorganizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

§ 5 Rozstrzygnięcie Konkursu 

 

1. Organizator dokona wyboru jednej najciekawszej odpowiedzi zgłoszonej w Konkursie do 

nagrody. 

2. W przypadku wykluczenia Zwycięzcy zgodnie z § 4 Regulaminu, Zwycięzcą zostaje 

kolejny Uczestnik z listy rezerwowej. Organizator skontaktuje się z nim w dniu 

następującym po dniu wskazanym pkt 2 niniejszego paragrafu Regulaminu.  

3. Organizator Konkursu nabywa, z chwilą przyznania nagrody Zwycięzcy, bez ograniczeń 

terytorialnych i czasowych autorskie prawa majątkowe do odpowiedzi Zwycięzcy oraz 

prawa do dysponowania i wykonywania opracowań (redagowania) tej odpowiedzi. 

Organizator z chwilą przyznania nagrody nabywa majątkowe prawa autorskie do 

odpowiedzi Zwycięzcy na następujących polach eksploatacji: a) w zakresie utrwalania i 

zwielokrotniania odpowiedzi - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym 

techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; b) w 

zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których odpowiedź utrwalono - 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie oryginału albo egzemplarzy; c) w zakresie 

rozpowszechniania odpowiedzi w sposób inny niż określony w pkt b) - publiczne 



wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 

publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w 

miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

 

§ 6 Nagroda 

 

1. Nagrodą w konkursie są trzy książki autorstwa Diany Wynne Jones, wydane przez 

Wydawnictwo Nowa Baśń: „Ruchomy zamek Hauru”, „Zamek w chmurach” i „Dom wielu 

dróg”. 

2. Organizator Konkursu będzie komunikował się z jego Uczestnikami (w tym ze Zwycięzcą) 

za pośrednictwem danych kontaktowych podanych w zgłoszeniu konkursowym.  

3. W przypadku, gdyby Organizator: a) nie otrzymał od Zwycięzcy odpowiedzi na wiadomość 

dotyczącą odbioru nagrody b) odpowiedź na wiadomość dotyczącą odbioru nagrody, nie 

zawierałaby wszystkich żądanych przez Organizatora informacji lub c) Zwycięzca nie 

potwierdziłby prawdziwości jego danych wynikających z opublikowanej Pracy 

konkursowej, wówczas ten Zwycięzca traci prawo do przysługującej mu nagrody.  

4. Nagroda zostanie wysłana do Zwycięzcy za pośrednictwem poczty lub kuriera przez 

Wydawnictwo Nowa Baśń. W przypadku, gdy Zwycięzca nie będzie mógł odebrać nagrody, 

nagroda przepada, a Zwycięzca nie jest uprawniony do domagania się odebrania nagrody w 

innym terminie.  

5. Nagroda główna nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny ani na nagrodę innego 

rodzaju.  

 

§ 7 Wyłączenia z udziału w konkursie 

 

1. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz 

podmiotów od Organizatora zależnych lub z nim powiązanych kapitałowo, personalnie lub 

organizacyjnie, a także podmiotów współpracujących z Organizatorem przy organizacji 

Konkursu oraz członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej 

rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków 

rodzeństwa, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.  

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa niezgodnego z Regulaminem 

Uczestnictwa w Konkursie. 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu. Regulamin dostępny jest na stronie 

www.pelnakulturka.blog, we wpisie zatytułowanym „Fantastyczny prezent dla młodzieży? Nowe i 

ponadczasowe: najciekawsze książkowe pozycje 2021”, opublikowanym 6.11.2021 r. 

http://www.pelnakulturka.blog/

