
Regulamin konkursu #CzytajzSheenem prowadzonego przez miesięcznik „Adeste”

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest miesięcznik „Adeste”, Łapiguz 73, 22-400 Zamość.
2. Fundatorem nagród jest Organizator.
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Google ani przez
spółki z nim związane.
4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.adeste.org (zwanej dalej
„Stroną”) oraz za pośrednictwem Formularza Google.

§ 2 Warunki uczestnictwa
1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli takie, które ukończyły 18 lat.
2. Konkurs trwa od 12 kwietnia 2021 r. do 13 kwietnia 2021 r. do godziny: 20:00
3. Wyniki mogą zostać ogłoszone w ciągu siedmiu dni od daty zakończenia Konkursu za
pośrednictwem Strony oraz innych mediów zarządzanych przez miesięcznik „Adeste”
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie
funkcjonalności Formularzy Google.
5. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez
Google ani z nim związany.
6. W konkursie nie mogą brać udziału obecni członkowie kadry miesięcznika.

§ 3 Zadanie konkursowe
1. Zadanie konkursowe polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania zawarte w
konkursowym Formularzu Google, zwanym dalej „Formularzem”.
2. Odpowiedzi na pytania z Formularza podanie inaczej, np. w formie wiadomości e-mail nie
będą brane pod uwagę.
3. W konkursie zostanie wybranych dwóch zwycięzców.
4. Zwycięzcy zostaną wyłonieni poprzez ocenę prawidłowych odpowiedzi w Formularzu z
czego 1 pkt będzie przypadało na prawidłową odpowiedź w każdym pytaniu a 0 pkt na
błędną.
5. Osoba, która uzyska największą sumę punktów za odpowiedzi w Formularzu, będzie
miała pierwszeństwo wyboru nagrody.
6. W przypadku równej liczby punktów będzie liczył się krótszy czas od rozpoczęcia
konkursu do przesłania Formularza z prawidłowymi odpowiedziami.
6. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru nagrody za
pośrednictwem wiadomości e-mail.

§ 4 Nagroda
1. Nagrodami w konkursie są (po jednej, dla każdego ze zwycięzców):

a. książka Troje do pary, Fultona J. Sheena, Kraków 2016.
b. książka Życie Chrystusa w kilku scenach, Fultona J. Sheena, Kraków 2017

2. Nagroda zostanie przesłana pocztą na koszt Organizatora na adres podany przez
każdego ze zwycięzców.
3. Organizator kontaktuje się z każdym ze zwycięzców poprzez wiadomość e-mail celem
przekazania informacji o zwycięstwie oraz otrzymania adresu do wysyłki.
4. Uczestnik ma 14 dni od przekazania informacji na podanie adresu do wysyłki. Po tym
czasie nagroda zwycięzca traci prawo do nagrody
4. Organizator ma prawo podać dane zwycięzców na Stronie..

http://www.facebook.com/adeste.org


5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody
z przyczyn leżących po stronie uczestnika. W takim przypadku zwycięzca nie otrzymuje
nagrody.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy
wypełnianiu Formularzu, w szczególności za zmianę bądź usunięcie konta poczty e-mail,
uniemożliwiającą odszukanie uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
7. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z regulaminem, próby wpływania na
wyłonienie zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez ingerencję w
mechanizm Formularzy dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

§ 8. Przetwarzanie danych osobowych.
1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie
w celu wykonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko
przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym
uczestnikom.
3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz
usuwania.
4. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa
w Konkursie wymagane jest podanie adresu e-mail Uczestnika.
5. W momencie usunięcia danych oraz odpowiedzi z Formularza użytkownik traci możliwość
uczestnictwa w Konkursie.

§ 9. Prawa autorskie
1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi.
2. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez uczestników
jakichkolwiek praw własności intelektualnej.
3. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej
w Konkursie, w szczególności:

a. kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie
w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów
i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Organizatora;
b. korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z regulaminem lub powszechnie
obowiązującymi przepisami.

§ 10. Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu uczestnicy winni
zgłaszać na piśmie bądź elektronicznie w czasie trwania Konkursu i wykonywania czynności
z nim związanych, jednak nie później niż w terminie czternastu dni od dnia wydania nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika oraz dokładny
opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na
adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs: Czytaj z Sheenem” bądź na adres redakcji:
redakcja@adeste.org.
4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni.
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§ 11. Postanowienia końcowe
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy kodeksu
cywilnego i inne przepisy prawa.
2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny
właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.
Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Stronie Organizatora.


