
REGULAMIN 

konkursu pt. „POTTEROLOGIA” 

(zwany dalej Regulaminem) 

I. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie pt. 

„POTTEROLOGIA” – zwanym dalej Konkursem. 

2. Organ izatorem Konkursu jes t Bra in ly Spó łka z ogran iczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (31-158) przy ul. Krowoderskiej 

63 B/6, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla 

Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy - KRS pod numerem 

KRS 0000354511, posiadająca NIP 701-021-52-08 oraz REGON 142128951 – 

zwana dalej Organizatorem. 

3. Na potrzeby opracowania Regulaminu i zgodnego z prawem przeprowadzenia 

Konkursu przyjmuje się następujące znaczenie użytych w Regulaminie 

wyrażeń (w kolejności alfabetycznej): 

a) Kolorowanka – książka do kolorowania pt. „Harry Potter. Książka do 

kolorowania” lub pt. „Harry Potter. Magiczne stworzenia do kolorowania”, 

których wydawcą jest Fundator Nagród i Wyróżnień w Konkursie – 

Wydawnictwo Otwarte Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie; 

b) Laureat I, II, II, IV – Uczestnik, który zajął 2-10 (drugie do dziesiątego) 

miejsce na liście rankingowej pośród osób, które odpowiednio w I, II, III 

lub IV-tym etapie Konkursu zdobyły największą ilość punktów; 

c) Nagroda I, II, III, IV – pakiet korzyści dla Zwycięzcy odpowiednio I, II, III lub 

IV-go etapu Konkursu, na który składa się zestaw Kolorowanek (2 sztuki), 

kredki i gadżet z motywem Harry’ego Pottera. W Konkursie zostaną 

przyznane łącznie 4 (cztery) Nagrody, po jednej w każdym etapie 

Konkursu, opisane w części IV niniejszego Regulaminu; 

d) Regulamin Serwisu -  regulamin określający zasady działania Serwisu, w 

tym zasady świadczenia przez Serwis usług drogą elektroniczną, dostępny 

pod adresem internetowym http://zadane.pl/pages/regulamin, z którym 

Użytkownik będący osobą fizyczną jest zobowiązany się zapoznać i którego 

strona   z   1 14
Regulamin Konkursu pt. „POTTEROLOGIA”

http://zadane.pl/pages/regulamin


zobowiązany jest przestrzegać, zgłaszając swój udział w Konkursie, przez 

cały okres trwania Konkursu; 

e) Serwis – serwis Zadane.pl prowadzony przez Organizatora pod adresem 

internetowym www.zadane.pl, stanowiący system informatyczny wraz z 

całą zawartością i funkcjonalnością obsługiwanej przez niego strony 

internetowej, umożliwiający Użytkownikom Serwisu będącym osobami 

fizycznymi zgłaszanie udziału w Konkursie; 

f) Treści – wszelkie treści (w tym odpowiedzi na pytania) umieszczane przez 

Użytkownika w Serwisie, będące utworami w rozumieniu ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych lub informacjami niechronionymi prawem 

autorskim, 

g) Uczestnik – osoba fizyczna, posiadająca w chwili zgłoszenia udziału w 

Konkursie pełną zdolność do czynności prawnych lub nieposiadająca pełnej 

zdolności do czynności prawnych, której przedstawiciel ustawowy (rodzic 

lub opiekun prawny) wyraził zgodę na przystąpienie do Konkursu, oraz 

posiadająca zarejestrowane i aktywne konto w Serwisie, która przystąpiła 

do udziału w Konkursie poprzez udzielenie pierwszej odpowiedzi na 

pytanie z zakresu przedmiotu „POTTEROLOGIA” za pośrednictwem 

Serwisu;  

h) Użytkownik Serwisu - korzystająca z Serwisu pełnoletnia lub (za zgodą 

przedstawicieli ustawowych) niepełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna 

lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, 

posiadająca zarejestrowane i aktywne konto w Serwisie; 

i) Wyróżnienie I, II, III, IV - gratyfikacja dla Laureata odpowiednio I, II, III 

lub IV-go etapu Konkursu w postaci Kolorowanki pt. „Harry Potter. 

Magiczne stworzenia do kolorowania”. W Konkursie zostanie przyznanych 

łącznie 36 (trzydzieści sześć) Wyróżnień, po 9 (dziewięć) w każdym etapie 

Konkursu, opisanych w części IV niniejszego Regulaminu; 

j) Zwycięzca I, II, III, IV – Uczestnik, który odpowiednio w I, II, III lub IV-tym 

etapie Konkursu zdobył największą ilość punktów. 

4. Celem Konkursu jest promocja Serwisu oraz książek pt. „Harry Potter. Książka 

do kolorowania” oraz pt. „Harry Potter. Magiczne stworzenia do 

kolorowania”, wydawanych przez Wydawnictwo Otwarte Sp. z o.o. z siedzibą 
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w Krakowie. 

5. Przystąpienie do udziału w Konkursie dokonuje się w momencie udzielenia 

pierwszej odpowiedzi na pytanie z zakresu przedmiotu „POTTEROLOGIA” 

za pośrednictwem Serwisu. Udzielenie odpowiedzi musi być poprzedzone 

zarejestrowaniem konta w Serwisie połączonym z poprawnym wypełnieniem i 

przesłaniem Organizatorowi formularza rejestracyjnego dostępnego pod 

adresem internetowym http://zadane.pl/rejestracja oraz zalogowaniem się 

Uczestnika w Serwisie. 

6. Przed zgłoszeniem udziału w Konkursie wszyscy Uczestnicy powinni zapoznać 

się z warunkami określonymi w Regulaminie oraz w Regulaminie Serwisu i w 

przypadku braku spełnienia któregokolwiek z warunków Regulaminu lub 

Regulaminu Serwisu, względnie spełnienia warunku wykluczającego udział w 

Konkursie, zobowiązani są do powstrzymania się od udziału w Konkursie.  

7. Regulamin oraz Regulamin Serwisu są dostępne w siedzibie Organizatora oraz 

w Serwisie. 

8. Fundatorem Nagród i Wyróżnień w Konkursie jest Wydawnictwo Otwarte 

Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. 

9. Zgłoszenie udziału w Konkursu jest w pełni dobrowolne i wolne od opłat. 

II. Uczestnicy Konkursu - warunki udziału 

1. Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do wszystkich osób 

fizycznych, z zastrzeżeniem warunków określonych w ust. 2 – 10 poniżej. 

2. Udział w Konkursie mogą wziąć wyłącznie osoby posiadające adres 

zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiadające aktywne 

konto w Serwisie. 

3. Zgłaszając udział w Konkursie poprzez udzielenie pierwszej odpowiedzi na 

pytanie z zakresu przedmiotu „POTTEROLOGIA” za pośrednictwem Serwisu 

Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że zamieszczane przez niego odpowiedzi 

(Treści) są nieodpłatnie publicznie udostępniane w taki sposób, aby każdy 

mógł mieć do nich dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym, oraz 

udziela Organizatorowi nieodpłatnej zgody na utrzymanie umieszczonych 

przez siebie Treści na stronie internetowej Serwisu oraz na korzystanie z 

treści na polach eksploatacji takich jak zwielokrotnianie, odtwarzanie, 
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wprowadzenie do obrotu, udostępnianie Treści w miejscu i czasie wybranym 

przez Serwis; zgoda ta nie wygasa w przypadku usunięcie konta Użytkownika. 

4. Udział w Konkursie wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu i Regulaminu 

Serwisu przez osoby zainteresowane uczestnictwem. Udzielenie pierwszej 

odpowiedzi na pytanie z zakresu przedmiotu „POTTEROLOGIA” jest 

równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, że: 

a) zapoznał się z Regulaminem oraz z Regulaminem Serwisu i zaakceptował 

ich postanowienia, przy czym w razie rozbieżności pomiędzy treścią 

Regulaminu i Regulaminu Serwisu rozstrzygające znaczenie dla celów 

związanych z udziałem w Konkursie mają postanowienia Regulaminu, 

b) jest osobą posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych lub jest 

osobą posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych, której 

przedstawiciel ustawowy (rodzic lub opiekun prawny) wyraził zgodę na 

udział w Konkursie, lub jest osobą nieposiadającą zdolności do czynności 

prawnych, która przystąpiła do udziału w Konkursie za pośrednictwem 

przedstawiciela ustawowego (rodzica lub opiekuna prawnego), 

c) przysługują mu wyłączne - autorskie lub odpowiednie inne prawa 

własności intelektualnej – do utrwalenia, zwielokrotnienia oraz 

udostępnienia każdorazowo zamieszczanej w Serwisie odpowiedzi (Treści) 

w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w czasie i miejscu 

przez siebie wybranym, oraz że nie zachodzą jakiekolwiek okoliczności, 

które ograniczałyby lub wyłączałyby jego prawa do zamieszczanego 

odpowiedzi (Treści), a Uczestnik jest uprawniony do rozporządzania tymi 

prawami w zakresie wymaganym potrzebami Konkursu, 

d) udziela Organizatorowi oraz podmiotowi upoważnionemu przez 

Organizatora (Wydawnictwo Otwarte Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie) 

zgody na wykorzystywanie swoich danych w zakresie adresu e-mail oraz 

nicka podanych przy rejestracji konta w Serwisie, wraz z ilością zdobytych 

w Konkursie punktów oraz miejscem w rankingach laureatów Konkursu dla 

celów związanych z prawidłowym przeprowadzeniem Konkursu, w tym do 

publicznego ogłoszenia wyników Konkursu m.in. na fanpage’u 

„Moondrive”, prowadzonym na portalu Facebook pod adresem https://

www.facebook.com/MoondriveKsiazki, 
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e) w razie zdobycia Nagrody lub Wyróżnienia zobowiązuje się do podania 

Organizatorowi danych adresowych, niezbędnych do doręczenia wygranej, 

f) spełnia pozostałe warunki udziału w Konkursie. 

5. Przystąpienie do udziału w Konkursie przez osobę, która ukończyła lat 13, a 

nie ukończyła lat 18, i/lub przez osobę ograniczoną w zdolności do czynności 

prawnych może dokonać się wyłącznie za zgodą jej przedstawiciela 

ustawowego. Zgoda przedstawiciela ustawowego, o której mowa w 

poprzednim zdaniu, może być udzielona w dowolnej formie (elektronicznej – 

e-mail na adres otwarte@otwarte.eu, pisemnej – przesłanej na adres siedziby 

Organizatora, a także ustnej) z tym zastrzeżeniem, że Organizator ma prawo 

do weryfikacji zgody udzielonej przez przedstawiciela ustawowego poprzez 

wymaganie przedstawienia skanu lub oryginału oświadczenia o zgodzie na 

udział w Konkursie osoby ograniczonej w zdolności do czynności prawnych, na 

dowolnym etapie trwania Konkursu. 

6. Przystąpienie do udziału w Konkursie przez osobę, która nie ukończyła lat 13 

i/lub przez osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych może 

dokonać się wyłącznie za pośrednictwem jej przedstawiciela ustawowego, 

który na żądanie Organizatora i w wyznaczonym przez niego terminie, nie 

krótszym jednak niż 3 dni, zobowiązany jest dostarczyć do siedziby lub na 

adres mailowy Organizatora otwarte@otwarte.eu skan podpisanego 

formularza zawierającego oświadczenie o przystąpieniu do udziału w 

Konkursie. Formularz, o którym mowa w poprzednim zdaniu, stanowi 

Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

7. Niedostarczenie Organizatorowi – w razie żądania Organizatora – skanu 

formularza, o którym mowa w ust. 6, jak również nieprzedstawienie skanu 

oświadczenia przedstawiciela ustawowego, o którym mowa w ust. 5, 

powoduje wykluczenie Uczestnika z udziału w Konkursie i pozbawienie prawa 

do ewentualnej Nagrody lub Wyróżnienia, niezależnie od spełnienia 

pozostałych warunków udziału określonych niniejszym Regulaminem. 

8. W Konkursie nie mogą uczestniczyć osoby będące pracownikami lub 

pe łnomocnikami Organizatora, pracownikami innych podmiotów 

współpracujących z Organizatorem w związku z organizacją lub obsługą 

Konkursu, jak również członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków 
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najbliższej rodziny, o których mowa powyżej, rozumie się: rodziców, 

opiekunów prawnych, rodzeństwo, małżonka, rodziców małżonka i osoby 

pozostające w stosunku przysposobienia. 

9. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub 

postanowień Regulaminu lub Regulaminu Serwisu jego konto może zostać 

zablokowane, Użytkownik wyrejestrowany z Serwisu, a dostęp do 

umieszczonych przez niego w Serwisie Treści zablokowany lub Treści te mogą 

zostać na stałe usunięte z Serwisu. Zastosowanie wskazanych sankcji nie 

pozbawia Organizatora możliwości skorzystania w stosunku do Użytkownika z 

innych przewidzianych prawem środków, ani odpowiedzialności Użytkownika z 

tytułu dokonanych przez siebie naruszeń praw osób trzecich. Zablokowanie 

konta Użytkownika w czasie trwania Konkursu dokonane przez Organizatora na 

podstawie Regulaminu, Regulaminu Serwisu lub przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa, jak również usunięcie konta przez Użytkownika w 

czasie trwania Konkursu, a także zgłoszenie oparte na nieprawdziwych danych 

lub dokonane przez osobę nieuprawnioną do udziału w Konkursie, udzielenie 

odpowiedzi zawierającej treści niezgodne z prawem lub naruszające dobre 

obyczaje, lub niespełniającej innych warunków przewidzianych w Regulaminie 

lub Regulaminie Serwisu, powoduje wykluczenie Uczestnika z udziału w 

Konkursie i pozbawienie prawa do ewentualnej Nagrody lub Wyróżnienia, 

niezależnie od spełnienia pozostałych warunków udziału określonych 

Regulaminem lub Regulaminem Serwisu. 

10. Uczestnik zdyskwalifikowany jest traktowany tak, jakby zrzekł się prawa do 

Nagrody lub Wyróżnienia. 

III. Zasady Konkursu 

1. Udział w Konkursie polega na udzielaniu za pośrednictwem Serwisu 

odpowiedzi z zakresu przedmiotu „POTTEROLOGIA” i gromadzeniu 

punktów z tego tytułu. Zasady zamieszczania Treści w Serwisie (w tym zasady 

publikowania odpowiedzi na pytania konkursowe) szczegółowo określa 

Regulamin Serwisu, który znajduje pełne i odpowiednie zastosowanie do 

Uczestników Konkursu i zasad korzystania z Serwisu w celach związanych z 

Konkursem. W szczególności zakazane jest umieszczanie i przechowywanie w 
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Serwisie odpowiedzi:  

a) mających bezprawny charakter, w szczególności naruszających cudze 

prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie oraz cudze dobra 

osobiste, 

b) mających charakter reklamy, w tym w szczególności reklamy serwisów 

konkurencyjnych w stosunku do Serwisu, obraźliwych, naruszających dobre 

obyczaje, w tym wulgaryzmów, 

c) naruszających przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego, 

d) naruszających dobry wizerunek Serwisu. 

2. Uczestnicy Konkursu przyjmują w szczególności do wiadomości, że: 

a) umieszczenie w Serwisie odpowiedzi następuje z chwilą przesłania jej 

przez Użytkownika drogą elektroniczną Organizatorowi przy użyciu 

formularza umieszczonego na stronie internetowej Serwisu, 

a) umieszczenie w Serwisie Treści następuje na czas nieoznaczony – z 

uwzględnieniem postanowień Regulaminu Serwisu dotyczących skutków 

wypowiedzenia przez Użytkownika umowy o świadczenie usług Serwisu, 

b) Użytkownik umieszczający w Serwisie odpowiedź chronioną prawem 

autorskim lub innym prawem własności intelektualnej ponosi pełną 

odpowiedzialność karną oraz cywilną za ewentualne związane z tym 

naruszenia praw osób trzecich, 

c) odpowiedzi umieszczone przez Użytkownika mogą zostać usunięte z 

Serwisu w razie ich niepoprawności, niezgodności z zasadami 

zamieszczania Treści w Serwisie, jak również w innych przypadkach 

przewidzianych postanowieniami Regulaminu, Regulaminu Serwisu oraz 

przepisami prawa, 

d) Organizatorowi przysługuje prawo sporządzenia i zachowania kopii 

umieszczonych przez Użytkownika odpowiedzi przed ich usunięciem ze 

strony internetowej Serwisu, zgodnie z Regulaminem Serwisu, 

e) Organizator ma prawo kontrolować umieszczane przez Użytkowników 

odpowiedzi w celu wyeliminowania z Serwisu tych, które nie spełniają 

warunków określonych w Regulaminie Serwisu lub w Regulaminie. 

3. Konkurs będzie podzielony na cztery niezależne etapy, rozpoczynające się w 

cztery kolejne środy, poczynając od 4 maja 2016 r. i trwające po 7 dni każdy, 
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tj. odpowiednio: 

a) etap I – od dnia 5 maja 2016 r. do dnia 10 maja 2016 r., 

b) etap II – od dnia 11 maja 2016 r. do dnia 17 maja 2016 r., 

c) etap III – od dnia 18 maja 2016 r. do dnia 24 maja 2016 r., 

d) etap IV – od dnia 25 maja 2016 r. do dnia 31 maja 2016 r. 

4. W Konkursie będą brały udział wyłącznie odpowiedzi udzielone: 

a) na pytania z zakresu przedmiotu „POTTEROLOGIA”, zadane przez eksperta 

(moderatora Serwisu) lub przez Użytkowników Serwisu, 

b) w czasie trwania Konkursu, tj. w dniach od 4 maja 2016 r. do 31 maja 2016 

r., przy czym dla celów związanych z ustaleniem danej listy rankingowej 

ma znaczenie ilość punktów zdobytych podczas trwania danego (tj. I, II, III 

lub IV-go) etapu Konkursu.  

5. W czasie trwania Konkursu z zakresu przedmiotu „POTTEROLOGIA” w Serwisie 

wyświetli się co najmniej 1500 pytań (zamkniętych i opisowych). Każde 

pytanie (zadane przez eksperta powołanego przez Organizatora lub przez 

Użytkowników Serwisu) daje Uczestnikom szansę zdobycia punktów w 

Konkursie, w liczbie przypisanej do danego pytania. 

6. Spośród odpowiedzi udzielonych na pytania opisowe punktowane będą 

wyłącznie te, które ekspert powołany przez Organizatora uzna za poprawne. 

7. Spośród odpowiedzi udzielonych na pytania zamknięte punktowane będą 

wyłącznie dwie odpowiedzi, które zostały w Serwisie opublikowane w 

pierwszej kolejności. 

8. Sumowaniu podlegają wyłącznie punkty przyznane z tytułu udzielenia 

poprawnych i zgodnych z Regulaminem i Regulaminem Serwisu odpowiedzi 

w danym etapie Konkursu przez danego Uczestnika. Punkty zdobyte w 

poprzednich etapach Konkursu nie podlegają uwzględnieniu w kolejnych 

etapach. 

9. Tworzenia listy rankingowej po zakończeniu każdego etapu Konkursu będzie 

dokonywać Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, w oparciu o 

ranking tygodniowy pt. „Najlepsi z Potterologii”, aktualny na dzień 

zakończenia danego etapu Konkursu, po zweryfikowaniu obecności danego 

Uczestnika na poprzednio ogłoszonych listach rankingowych oraz po 

weryfikacji zgody przedstawiciela ustawowego, o której mowa w części II ust. 
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5 Regulaminu, lub oświadczenia o przystąpieniu do udziału w Konkursie, o 

którym mowa w części II ust. 6 Regulaminu. 

10. Ogłoszenie listy rankingowej dziesięciorga Uczestników, którzy w danym 

etapie Konkursu zdobyli najwyższą liczbę punktów (w tym Zwycięzcy i 

dziewięciu Laureatów), będzie każdorazowo następować w terminie do 3 dni 

od zakończenia danego etapu Konkursu do godz. 15:00 poprzez publikację 

nicków Zwycięzcy i Laureatów na fanpage’u „Moondrive”, prowadzonym na 

porta lu Facebook pod adresem https://www.facebook.com/

MoondriveKsiazki. Zdobywcy Nagrody i Wyróżnień zostaną powiadomieni 

także w drodze wiadomości e-mail przesłanej na adres podany przy 

rejestracji konta w Serwisie. 

IV. Nagrody i Wyróżnienia 

1. W każdym z czterech etapów Konkursu zostanie przyznana jedna (1) Nagroda i 

dziewięć (9) Wyróżnień. Nagrody zostaną przyznane Uczestnikom, którzy 

odpowiednio w I, II, III lub IV-tym etapie Konkursu zajęli na liście rankingowej 

pierwsze miejsce, zdobywając największą ilość punktów i spełniając warunki 

udziału w Konkursie i otrzymania Nagrody. Wyróżnienia zostaną przyznane 

każdemu z dziewięciorga Laureatów, zajmującemu na liście rankingowej 

miejsce od drugiego do dziesiątego pośród osób, które odpowiednio w I, II, III 

lub IV-tym etapie Konkursu zdobyły największą ilość punktów oraz spełniły 

warunki udziału w Konkursie i otrzymania Wyróżnienia. 

2. W ramach Nagrody Zwycięzca I, II, III i IV otrzyma pakiet korzyści, na który 

składa się zestaw Kolorowanek (2 sztuki) oraz kredki i gadżet z motywem 

Harry’ego Pottera. 

3. W ramach przyznanego Wyróżnienia każdy z Laureatów I, II, III i IV otrzyma 

Kolorowankę pt. „Harry Potter. Magiczne stworzenia do kolorowania”. 

4. Zdobywcy Nagrody i Wyróżnień nie mają wpływu odpowiednio na skład 

Nagrody lub Wyróżnienia, nie przysługuje im też prawo do zastrzeżenia 

szczególnych właściwości odpowiednio Nagrody lub Wyróżnienia, ani prawo do 

zamiany odpowiednio Nagrody lub Wyróżnienia na inną rzecz lub ekwiwalent 

pieniężny. 
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5. Każdy Uczestnik Konkursu ma prawo do jednokrotnego zdobycia Nagrody albo 

Wyróżnienia w czasie trwania Konkursu. W razie równoczesnego nabycia 

tytułu do Nagrody i/lub Wyróżnienia w kilku etapach Konkursu ich zdobywca 

otrzyma odpowiednio Nagrodę albo Wyróżnienie, którą/-e zdobył 

najwcześniej. Jeśli dane tego samego Uczestnika miałyby się pojawić na kilku 

listach rankingowych poszczególnych etapów, Uczestnikowi przysługuje prawo 

odpowiednio do Nagrody i/lub Wyróżnienia zdobytego najwcześniej, zaś 

kolejne listy rankingowe są tworzone tak, jakby Uczestnika wcześniej 

nagrodzonego na nich nie było, w kolejności ustalonej liczbą zdobytych 

punktów w danym etapie Konkursu. 

6. Celem ustalenia danych adresowych zdobywców Nagrody i Wyróżnień 

Organizator lub podmiot przez niego upoważniony (Wydawnictwo Otwarte Sp. 

z o.o.) skontaktuje się z osobami wymienionymi na poszczególnych listach 

rankingowych w ciągu 3 dni od ich ogłoszenia w drodze wiadomości e-mail 

przesłanej na adres podany przy rejestracji konta w Serwisie. 

7. Nagrody i Wyróżnienia zostaną wysłane ich zdobywcom na koszt Organizatora, 

w drodze przesyłki pocztowej lub kurierskiej, nadanej w ciągu 2 tygodni od 

otrzymania od Uczestnika danych do wysyłki. 

8. W razie odstąpienia od udziału w Konkursie przez któregokolwiek z 

Uczestników bezpośrednie koszty odesłania odpowiednio Nagrody lub 

Wyróżnienia do Organizatora poniesie Uczestnik składający oświadczenie o 

odstąpieniu. 

9. Zwycięzcy I, II, III i IV oraz Laureaci I, II, III i IV mogą zrzec się odpowiednio 

przyznanej Nagrody lub Wyróżnienia. W przypadku zrzeczenia się Nagrody lub 

Wyróżnienia albo w razie niepodania przez Zwycięzcę lub Laureata danych do 

wysyłki w terminie 14 dni od otrzymania e-maila wzywającego do podania 

danych adresowych, odpowiednio Nagroda lub Wyróżnienie przechodzi do 

dyspozycji Organizatora. 

V. Reklamacje 

1. Uczestnikom przysługuje prawo składania reklamacji dotyczących przebiegu i 

wyników Konkursu. 
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2. Reklamacje składane są drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej 

kontakt@zadane.pl  

3. Organizator rozpatruje reklamację Użytkownika w możliwie najkrótszym 

terminie, w miarę możliwości w terminie do 7 dni. 

VI. Ochrona danych osobowych 

1. Zgłaszając swój udział w Konkursie, wszyscy Uczestnicy wyrażają zgodę na 

przetwarzanie przez Organizatora i podmiot przez niego upoważniony 

(Wydawnictwo Otwarte Sp. z o.o.) ich danych osobowych podanych przez nich 

w ramach uczestnictwa w Konkursie – w zakresie niezbędnym dla celów 

przeprowadzenia Konkursu oraz publicznego informowania o Zwycięzcy i o 

Laureatach, w zakresie określonym w części II ust. 4 lit. d) Regulaminu. 

2. Udostępnianie danych osobowych przez Uczestników ma charakter 

dobrowolny, jednak – w odniesieniu do niektórych danych - konieczny do 

prawidłowej realizacji Konkursu i przekazania Nagród i Wyróżnień. 

3. Administratorem danych osobowych podanych przez Uczestników jest 

Organizator Konkursu. 

4. Organizator Konkursu dba o należytą ochronę danych osobowych przekazanych 

mu przez Uczestników zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w szczególności nie przekazuje 

tych danych innym podmiotom do realizacji ich własnych celów. 

5. Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych, ich 

poprawiania oraz usuwania. 

VII. Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w  życie z  dniem rozpoczęcia Konkursu 

i obowiązuje do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia ewentualnych postępowań 

reklamacyjnych. 

2. W przypadku powstania jakichkolwiek sporów na tle niniejszego Regulaminu 

Uczestnicy oraz Organizator będą dążyć w pierwszej kolejności do ich 

ugodowego rozwiązania. 

3. Uczestnik ma prawo odstąpienia od udziału w Konkursie na każdym etapie 

jego trwania i bez podania przyczyny, nie później jednak niż w terminie 14 dni 
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od ogłoszenia  wyników, a w przypadku zdobycia Nagrody lub Wyróżnienia – 

nie później niż w terminie 14 dni od doręczenia Nagrody lub Wyróżnień. 

Wykonanie prawa odstąpienia jest skuteczne wobec Organizatora, jeżeli 

oświadczenie o odstąpieniu od udziału w Konkursie zostanie przesłane do jego 

s iedziby pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną na adres 

kontakt@zadane.pl. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od udziału w Konkursie 

zawiera Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

strona   z   12 14
Regulamin Konkursu pt. „POTTEROLOGIA”

mailto:kontakt@zadane.pl


Załącznik nr 1 – Oświadczenie przedstawiciela ustawowego osoby 

małoletniej o przystąpieniu do udziału w konkursie pt. „POTTEROLOGIA” 

Dane przedstawiciela ustawowego: 

Imię i nazwisko ________________________ 

Adres _________________________ 

______________________________ 

Dane małoletniego: 

Imię i nazwisko ________________________ 

Data urodzenia ________________________ 

Działając w imieniu i na rzecz mojego dziecka ___________________________  

oświadczam, że ww. dziecko za moją wiedzą i zgodą przystąpi(ło) do konkursu 

pt. „POTTEROLOGIA”. W związku z powyższym oświadczam, że: 

1. zapoznałam(em) się z Regulaminem ww. Konkursu oraz z Regulaminem 

Serwisu, akceptuję ich postanowienia i zobowiązuję się do ich 

przestrzegania, 

2. udzielam Organizatorowi zgody na wykorzystywanie danych mojego 

dziecka w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia 

Konkursu, w tym w zakresie nicka, ilości zdobytych głosów oraz 

miejsca w rankingach laureatów Konkursu dla celów związanych z 

prawidłowym przeprowadzeniem Konkursu, w tym do publicznego 

ogłoszenia wyników Konkursu m.in. w Serwisie, 

3. spełniam pozostałe warunki udziału w Konkursie. 

________________________________  

(podpis przedstawiciela ustawowego) 
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Załącznik nr 2 – Oświadczenie Uczestnika o odstąpieniu od udziału w 

konkursie pt. „POTTEROLOGIA” 

Dane Uczestnika: 

Imię i nazwisko ________________________ 

Adres _________________________ 

______________________________ 

Działając imieniem własnym oświadczam, że niniejszym odstępuję od udziału 

w konkursie pt. „POTTEROLOGIA”. 

Zostałem/am poinformowany/a, że złożenie powyższego oświadczenia jest 

równoznaczne z pozbawieniem prawa do otrzymania Nagrody lub Wyróżnienia, 

a w razie otrzymania wygranej – zobowiązuję się do jej odesłania do siedziby 

Organizatora na własny koszt w terminie 14 dni od złożenia nin. oświadczenia. 

________________________________  

(podpis Uczestnika)
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