
REGULAMIN KONKURSU „PRZYSMAK WILCZKA”

Organizator konkursu i informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

1. Organizatorem konkursu jest blog Poczytuchy.

2. Administratorem danych osobowych zbieranych przez blog Poczytuchy jest Katarzyna Jaszczyk,

autorka  bloga  istniejącego  pod  adresem  https://poczytuchy.pl/,  adres  poczty  elektronicznej:

kontakt@poczytuchy.pl  -  zwana  dalej  „Administratorem” i  będąca  jednocześnie  Organizatorem

Konkursu „Przysmak Wilczka” (zwanego dalej „Konkursem”).

3.  Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych

osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwana dalej: Ustawą 

o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca

2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

4. Administrator przyjmuje, że podanie danych w związku z konkursem jest wyraźnym działaniem

zezwalającym na przetwarzanie danych osobowych. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

może zostać w każdej chwili wycofana.

5. Dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom przetwarzającym w celu dostarczenia nagrody

do Zwycięzcy.

6.  Informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych, prawie ich sprostowania,  usunięcia,

ograniczenia przetwarzania oraz prawie żądania przeniesienia danych.

7. Konkurs  nie jest  w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis

Facebook. Organizator konkursu na mocy tego Regulaminu podkreśla  pełne zwolnienie serwisu

Facebook z odpowiedzialności przez każdego uczestnika.

8.  Wzięcie  udziału  w  konkursie  jest  jednoznaczne  z  zapoznaniem się  i  akceptacją  niniejszego

Regulaminu.

Uczestnik Konkursu, zadanie konkursowe i nagroda

1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba pełnoletnia, zamieszkała na terenie Polski,

która wykona zadanie konkursowe i  zamieści  jego efekty w postaci  autorskiej  pracy twórczej  

w komentarzu  pod  postem konkursowym.  Każdy Uczestnik  może  zamieścić  tylko  jedną  pracę

konkursową.  Zamieszczając  pracę  konkursową  Uczestnik  jednocześnie  oświadcza,  że  jest  jej

autorem i nie narusza jakichkolwiek praw autorskich osób trzecich. 

https://poczytuchy.pl/


2.  Celem konkursu jest  propagowanie czytania z  dziećmi oraz rozwijanie  twórczego myślenia  

i działania inspirowanego lekturą.

3. Nagrodą w konkursie jest książka autorstwa G. Wagener „Wilczek” z ilustracjami i autografem 

J. Wilkonia, wydana i ufundowana przez Wydawnictwo Tatarak.

4.  Zadanie  konkursowe:  „Wiedząc  jaki  jest  największy  przysmak  Wilczka,  zrób  mu

niespodziankę! Zaskocz go zupełnie nowym daniem ze szczawiem w roli głównej. Może być to

przepis, zdjęcie lub rysunek gotowej potrawy albo coś innego, co tylko podpowie Ci wyobraźnia”.

Organizator  konkursu  wybierze  jednego  Zwycięzce,  który  w  jego  opinii  wykonał  zadanie

konkursowe w najciekawszy sposób.

5. Konkurs trwa od 09.05.2020 – 17.05.2020r.

6. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie Poczytuchy prowadzonej na serwisie  www.facebook.com.

najpóźniej do dnia 31.05.2020r.

7.  Nagroda  zostanie  wysłana  przez  Organizatora  Konkursu  na  jego  koszt,  po  podaniu  przez

Zwycięzce  danych  do  wysyłki  (drogą  mailową).  Nagroda  przepada  w  sytuacji  podania  przez

Uczestnika Konkursu błędnych danych. Nagrody wysyłamy jedynie na terenie Polski.

8. Jeśli Zwycięzca nie zgłosi się (nie poda adresu do wysyłki nagrody) w ciągu 7 dni, nagrodę

otrzyma kolejna osoba, której odpowiedź rozważano jako zwycięską.

9.  Wszelkie  pytania  dotyczące  Konkursu  należy  kierować  na  adres  e-mailowy:

kontakt@poczytuchy.pl

10.  Decyzja  Organizatora  konkursu  co  do  wskazania  laureata  Konkursu  oraz  przyznania  mu

nagrody jest ostateczna.

11. Regulamin konkursu w pliku pdf do pobrania  znajduje się na stronie https://poczytuchy.pl/ 

Miłej zabawy i powodzenia! :)

https://poczytuchy.pl/
http://www.facebook.com/

