REGULAMIN KONKURSU "Wygraj czterotomową biografię Jana Pawła II Hetman
Chrystusa"

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE :
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Wygraj czterotomową biografię Jana Pawła II Hetman
Chrystusa".
2. Organizatorem Konkursu jest: Media Kraków Sp. z o.o., ul. Rękawka 17, 30-535 Kraków (zwany
dalej „Organizatorem”) właściciel portalu https://glos24.pl
3. Partnerem i fundatorem nagród w konkursie jest:
Biały Kruk Sp. z o. o.
ul. Szwedzka 38, 30-324 Kraków
NIP: 678-21-99-259
4. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie https://glos24.pl/jolanta-sosnowska-o-janie-pawleii-w-dniu-jego-swieta-byl-hetmanem-chrystusa w okresie: początek konkursu 22.10.2020 godzina
13:30 , koniec konkursu 23.10.2020 godzina 18:00.
5. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję
konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego
Regulaminu rozstrzyga Organizator.

§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu (zwany dalej „Uczestnikiem”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie nie mogą brać udziału w
Konkursie
b) nie jest pracownikiem Media Kraków Sp. z o.o. i/lub pracownikiem związanym z Biały Kruk Sp. z
o. o.
c) nie jest członkiem rodziny pracownika Media Kraków Sp. z o.o. i/lub Biały Kruk Sp. z o. o.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.
b) spełnić warunki uczestniczenia w Konkursie zgodnie z § 3 pkt 2 i § 4.

§ 3 NAGRODY
1. Nagrodą w Konkursie jest:

Czterotomowa biografia Jana Pawła II pt. „Hetman Chrystusa” autorstwa Jolanty Sosnowskiej.

2. Zdobywca nagrody w Konkursie jest pierwszy Uczestnik biorących udział w Konkursie,
zweryfikowany przez Komisję Konkursową, którzy w czasie trwania (§ 1 pkt 4.), wykona zadanie,
które polega na:
a) Wysłaniu maila na adres konkurs@glos24.pl wpisując w temacie: Hetman Chrystusa
b) W treści maila poda kompletne dane teleadresowe do wysyłki nagrody: imię i nazwisko,
ulicę, numer domu i mieszkania, kod pocztowy, miasto, numer telefonu.
4. Laureat konkursu zostanie powiadomiony o wygranej wiadomością e-mail w ciągu 5 dni od
zakończenia Konkursu.
5. Wysyłką Nagrody dla Laureata zajmuje się Partner, wydawnictwo Biały Kruk Sp. z o. o..

§4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych
osobowych, tj.: imienia, nazwiska oraz danych teleadresowych niezbędnych do wysłania nagrody.
2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin. Uczestnik wyraża dobrowolną zgodę
na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora i Partnera. Dane
będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.
3. Dane osobowe mogą zostać w każdej chwili usunięte co wiąże się z rezygnacją udziału w
konkursie. Administrator Danych Osobowych: admin@glos24.pl .
4. Organizator i Partner zobowiązują się nie przekazywać danych osobowych uczestników
podmiotom trzecim, z wyjątkiem firmy przewozowej odpowiedzialnej za dostarczenie Nagrody.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na
pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów
poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu
opublikowania go.
Kraków, 22.10.2020

