
REGULAMIN KONKURSU 
„Vademeca i testy Operonu Cykl 2017” 

(dalej „Regulamin”) 
 
 

§ 1  
DEFINICJE 

 
Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:  
 „Konkurs” – konkurs prowadzony pod nazwą „Vademeca i testy Operonu” na zasadach określonych 
niniejszym Regulaminem.  
 „Organizator” – organizatorem Konkursu jest Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON spółka z o.o. z siedzibą 
w Gdyni, przy ulicy Hutniczej 3, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego-Rejestru Przedsiębiorców pod 
numerem KRS 180755, z jednoosobowym zarządem w osobie Dariusza Kaczmarka i przez niego 
reprezentowanym – zwanym dalej Operon. 
 „Praca konkursowa” – zdjęcie witryny/ekspozycji z publikacjami vademecum i testów do gimnazjum i/lub 
do liceum, Cykl 2017 Wydawnictwa Operon, wykonane przez uczestnika konkursu i przesłane za mailem na 
adres info@operon.pl 
e. „Uczestnik” – Osoba zgłoszona do Konkursu. Uczestnik musi posiadać pełną zdolność do czynności 
prawnych i zamieszkiwać terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
 

§ 2 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Konkurs rozpoczyna się on w dniu 31.10.2016 r. o godz. 00.00 i trwa do 15.12.2016 r. do godz. 23.59.  
2. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie 
jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od 
przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 
hazardowych.  

3. Informacja o konkursie i jego zasadach będzie dostępna pod adresem 
http://www.operon.pl/Aktualnosci/Aktualnosci/Vademecum-i-Testy-Operon.-Cykl-2017-konkurs 
(dalej jako Strona Konkursowa). 

4. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach:  
A. Dla księgarń: najlepsze zdjęcie witryny/ekspozycji z publikacjami vademecum i testów do 

gimnazjum i/lub do liceum, Cykl 2017 Wydawnictwa Operon 
B. Dla przedstawicieli handlowych hurtowni: najbardziej aktywny przedstawiciel hurtowni. 

5. Uczestnikiem Konkursu może być: 
- dla kategorii określonej w pkt. 4A - osoba zarządzająca księgarnią lub pracownik księgarni za zgodą 
osoby zarządzającej księgarnią  
- dla kategorii określonej w pkt. 4B - przedstawiciel handlowy reprezentujący hurtownię 
współpracującą z Organizatorem. Uczestnik konkursu musi posiadać pełną zdolność do czynności 
prawnych i zamieszkiwać terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

6. W Konkursie nie mogą brać udziału: Organizator, pracownicy Organizatora jak również ich 
małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo.  

7. W trakcie trwania Konkursu Organizator może przesyłać Uczestnikom, za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej, wiadomości związane z przebiegiem Konkursu. 

 
 
 
 

 

http://www.operon.pl/Aktualnosci/Aktualnosci/Vademecum-i-Testy-Operon.-Cykl-2017-konkurs


§ 3 
ZASADY PROWADZENIA KONKURSU 

 
1. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić łącznie następujące warunki:  

a. w przypadku księgarń: 
- Wykonać zdjęcie witryny/ekspozycji z publikacjami vademecum i testów do gimnazjum i/lub 
liceum, Cykl 2017 Wydawnictwa Operon  
- Zapoznać się z treścią Regulaminu Konkursu oraz przy wysyłaniu zgłoszenia wyrazić zgodę na 
postanowienia Regulaminu przez zamieszczenie w treści e-maila następującego oświadczenia: 
„Nasza księgarnia przystępuje do konkursu na najładniejszą ekspozycję/witrynę publikacji 
vademecum i testów do gimnazjum i/lub liceum, Cykl 2017, Wydawnictwa Operon. 
Zapoznałem/łam się i akceptuję regulamin Konkursu oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie 
przesłanych przeze mnie danych osobowych na potrzeby realizacji Konkursu, zgodnie z ustawą z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. ochronie danych osobowych.” 
- Podpisać zgłoszenie imieniem i nazwiskiem i wysłać mailem na adres info@operon.pl 
- Dodatkowo, zgłaszający powinien podać imię, nazwisko oraz nazwę hurtowni, którą 
reprezentuje Przedstawiciel handlowy promujący/przedstawiający ofertę Wydawnictwa Operon 
(maksymalnie można zgłosić 3 osoby), którego uważa za najbardziej aktywnego. Zgłoszenie 
przedstawiciela handlowego/handlowca nie jest obligatoryjne do wzięcia udziału w Konkursie. 

 
b. w przypadku przedstawicieli handlowych hurtowni: 

- Aktywnie promować i prezentować ofertę vademecum i testów, Cykl 2017 Wydawnictwa 
Operon, poprzez dotarcie do jak największej liczby księgarń;.  
- Zapoznać się z treścią Regulaminu Konkursu oraz przy wysyłaniu zgłoszenia wyrazić zgodę na 
postanowienia Regulaminu przez zamieszczenie w treści e-maila następującego oświadczenia: 
„Przystępuję do konkursu na najbardziej aktywną promocję i prezentację vademecum i testów 
do gimnazjum i/lub liceum, Cykl 2017, Wydawnictwa Operon. Zapoznałem/łam się i akceptuję 
regulamin Konkursu oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie przesłanych przeze mnie danych 
osobowych na potrzeby realizacji Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. ochronie 
danych osobowych. Oświadczam, iż uzyskałem/am zgodę reprezentowanej przeze mnie 
hurtowni na udział w Konkursie”.   
- Podpisać zgłoszenie (mail z akceptacją Regulaminu) imieniem i nazwiskiem i wysłać mailem na 
adres info@operon.pl.  
 

2. Nadesłane zgłoszenia nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych lub naruszających dobra 
osobiste innych osób. Zgłoszenia niespełniające wymogów regulaminu nie będą przyjmowane.  

3. Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.  
4. Organizator zastrzega sobie prawo do arbitralnego wykluczenia zgłoszeń, które uzna za niestosowne 

lub niewpisujące się w konwencję Konkursu.  
5. Uczestnik przesyłając zgłoszenie udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na korzystanie z Pracy 

konkursowej przez Organizatora na wszystkich polach eksploatacji, z prawem do dokonywania 
modyfikacji i korzystania z tych modyfikacji oraz do publikacji bez ujawniania autora.  

 
§ 4 

PRAWA AUTORSKIE 
 

1. Uczestnik przesyłając Pracę konkursową w ramach Konkursu oświadcza, że posiada majątkowe 
prawa autorskie umożliwiające mu udzielenie licencji o której mowa w §3 ust. 5 oraz iż Praca 
konkursowa nie narusza autorskich praw majątkowych i osobistych osób trzecich.  

2. Uczestnik zwolni Organizatora lub Fundatora od wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających z 
faktu, że autorskie prawa majątkowe i osobiste do nagrodzonej Pracy konkursowej przenoszone, na 
Organizatora lub Fundatora na podstawie postanowień Regulaminu, nie przysługiwały Uczestnikowi 
w dacie wydania nagrody. 
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§ 5 
NAGRODY W KONKURSIE I SPOSÓB ICH PRZYZNANIA 

 
1. W ramach Konkursu przewidziane są następujące nagrody:  

a. Nagrody w konkursie dla księgarń: 
„Nagroda Główna” – za najładniejszą ekspozycję dla jednej księgarni bon Sodexo o wartości 1000 
złotych. 
„Nagrody Dodatkowe” – wyróżnienie za ładną ekspozycję dla dwóch księgarń bony Sodexo po 500 zł. 
b. Nagrody w konkursie dla przedstawicieli handlowych hurtowni: 
„Nagroda Główna” – za najbardziej aktywną promocję publikacji w księgarniach bon Sodexo o 
wartości 600 zł. 
„Nagroda Dodatkowa” – za aktywną promocję publikacji w księgarniach bon Sodexo o wartości 400 
zł 

2. O przyznaniu Nagród w Konkursie dla księgarń decyduje Organizator. Konkurs ma charakter 
uznaniowy.  

3. O przyznaniu Nagród w Konkursie dla przedstawicieli handlowych hurtowni decyduje liczba 
otrzymanych przez Organizatora drogą e-mailową wskazań przez księgarnie.  

4. Zwycięzcy Konkursu wyłonieni zostaną w dniu 19.12.2016.  
5. Każdy Uczestnik może otrzymać jedną nagrodę. 

 
§ 6 

ZMIANA REGULAMINU KONKURSU 
 

Organizator będzie uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Konkursu w każdym 
czasie, w zakresie, w jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw Uczestników Konkursu. Zmieniony tekst 
Regulaminu Konkursu obowiązuje od chwili jego opublikowania na Stronie konkursowej.  
 

§ 7 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 
1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. 
2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w 

celu wyłonienia zwycięzców, w celach związanych z realizacją Konkursu i wydania nagród, 
prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz zamieszczeniem listy zwycięzców na Stronie 
Konkursowej oraz przesłania przez Organizatora wiadomości e-mail zwycięzcom Konkursu.  

3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do uczestnictwa w Konkursie, 
wydania nagród i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.  

4. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości ich 
poprawiania, żądania usunięcia danych i zaprzestania ich przetwarzania.  

 
§ 8 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW, WYDANIE NAGRÓD 
 

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród poprzez ogłoszenie wyników za 
pośrednictwem wiadomości e-mail w dniu 19.12.2016. 

2. Nagrodzeni Uczestnicy są zobowiązani podać swoje dane osobowe niezbędne do wydania nagrody, 
tj.: imię, nazwisko, ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, numer PESEL, adres 
urzędu skarbowego celem rozliczenia nagrody, najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od momentu 
poinformowania go o przyznaniu nagrody, o czym zostaną poinformowani w przesłanej wiadomości 
e-mail. Uczestnik powinien wysłać dane adresowe do wysyłki nagrody na następujący adres e-mail: 
info@operon.pl.  

3. Wydanie nagród nastąpi za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej do 21 dni roboczych 
od momentu potwierdzenia przez nagrodzonego Uczestnika danych adresowych.  



4. Organizator przyzna każdemu Zwycięzcy dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości 
nagrody rzeczowej, tj. Nagrody Głównej, przeznaczonej na pokrycie zryczałtowanego podatku 
dochodowego od wartości nagród uzyskanych w Konkursie. Dodatkowa nagroda pieniężna nie 
zostanie wypłacona, lecz zostanie pobrana jako podatek odprowadzany przez Organizatora albo 
Fundatora na konto właściwego urzędu skarbowego zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od 
osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).  

5. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych 
danych podanych uprzednio w celu przekazania nagrody.  

6. Każdy Laureat i Zwycięzca nagrody po jej otrzymaniu będzie zobowiązany pokwitować pisemnie 
odbiór nagrody na protokole odbioru ze wskazaniem czytelnie imienia i nazwiska oraz daty odbioru 
nagrody.  

7. W przypadku braku możliwości kontaktu z nagrodzonym Uczestnikiem w ciągu 2 miesięcy od 
momentu poinformowania o przyznaniu nagrody oraz braku podania danych adresowych do wysyłki 
nagrody, prawo do wydania nagrody wygasa.  
 

§ 10 
REKLAMACJE 

 
1. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na adres Organizatora z dopiskiem 

„Konkurs Vademeca i testy Operonu 2017” na następujący adres: Wydawnictwo Pedagogiczne 
OPERON, ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia lub w formie elektronicznej na następujący adres e-mail: 
info@operon.pl. 

2. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis 
i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później 
niż w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.  

3. Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora za pomocą listu 
poleconego nadanego na adres podany w reklamacji, w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji.  

4. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem. 
Odpowiedzi będą udzielane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni. 

 
§ 11 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na Stronie konkursowej przez cały okres trwania Konkursu. 
Ponadto, Regulamin Konkursu jest także dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.  

2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych 
mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników i Organizatora 
regulowany oraz oceniany jest na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu Konkursu.  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Konkursu stosuje się przepisy powszechnie 
obowiązującego prawa polskiego.  

4. Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów 
powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji. Właściwym 
miejscowo będzie sąd powszechny siedziby Organizatora.  


