
REGULAMIN KONKURSU „KONKURS MIKOŁAJKOWY” 

 

§ 1. Definicje 

Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają: 

1. „Konkurs” – konkurs „KONKURS MIKOŁAJKOWY” prowadzony jest na zasadach określonych 
niniejszym Regulaminem, będący przyrzeczeniem publicznym w myśl art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459, ze zm., dalej k.c.). 

2. „Organizator” – Edu-Książka sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kolejowej 15/17, 01-217 Warszawa. 
Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod nr 
KRS  0000267892, NIP 5272523217, Regon 140729468. Właściciel sklepu internetowego 
Bookland.com.pl oraz sieci księgarni Bookland. 

3. „Uczestnik” – osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, 
zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, biorąca udział w Konkursie. 

4. „Zwycięzca” Konkursu oznacza Uczestnika, który wykonał zadanie określone § 3.2 Regulaminu, za 
które Komisja Konkursowa przyznała Nagrodę. 

5. „Regulamin” oznacza niniejszy Regulamin Konkursu wiążący dla Organizatora, Uczestników 
Konkursu, określający zasady i warunki Konkursu. 

 

§ 2. Postanowienia ogólne 

1. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem profilu Organizatora w serwisie społecznościowym 
Facebook: https://www.facebook.com/BooklandKsiegarnieJezykowe/ 

2. Konkurs trwa od 02 grudnia 2021 roku, od godziny 15:00 do 6 grudnia 2021 roku do godziny 23:59 
i też w tym okresie należy dokonać zgłoszenia celem udziału w Konkursie, zgodnie z § 3 niniejszego 
Regulaminu. 

3. Uczestnikiem Konkursu może być tylko i wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną 
zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która 
zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia. 

4. Konkurs jest prowadzony wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

5. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zaakceptowanie 
postanowień niniejszego Regulaminu. Uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin w sposób 
dorozumiany poprzez umieszczenie wymaganego komentarza w portalu społecznościowym 
Facebook, zgodnie z zasadami określonymi w § 3 niniejszego Regulaminu. 

6. Konkurs nie stanowi loterii promocyjnej w myśl ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach 
hazardowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 165, ze zm.). 

7. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany ani organizowany przez serwis 
Facebook. Organizator zwalnia w całości serwis Facebook od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec 
Uczestników wynikającej z Konkursu. 



8. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz innych podmiotów biorących 
bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora, a także 
członkowie najbliższych rodzin tych osób, jak też osoby pozostające z nimi we wspólnym 
gospodarstwie domowym. 

 

§ 3. Zasady uczestnictwa w konkursie 

Wymogiem wzięcia udziału w konkursie jest posiadanie profilu na portalu Facebook.com 

Aby wziąć udział w konkursie należy dodać pod postem konkursowym komentarz z wybraną przez 
siebie ulubioną książką i uzasadnić swój wybór. 

Jeden uczestnik może dokonać tylko jednego zgłoszenia. 

Dodanie komentarza jest deklaracją przystąpienia do konkursu. 

Laureat konkursu zostanie wyłoniony przez Komisję Konkursową, złożoną z członków działu 
marketingu firmy Edu-Książka sp. z o.o. 

 

§ 4. Nagroda 

1. Nagrodą w konkursie jest są 3 zestawy książek: Dziwny przypadek papierowego Yody, Zagadkowy 
Wookie oraz Darth Paper kontratakuje autorstwa Toma Anglebergera, o wartości 90 zł brutto. 

2. Nagroda zostanie wysłana nie później niż 14 dni od dnia ogłoszenia wyników. 

3. Wysyłka nagród jest możliwa tylko na adres na terenie Polski. 

4. Wyniki konkursowe zostaną ogłoszone dnia 6 grudnia 2021 o godzinie 15:00, w postaci postu na 
https://www.facebook.com/BooklandKsiegarnieJezykowe/ 

5. Laureat konkursu zostanie oznaczony w poście i jest zobowiązany do przesłania w wiadomości 
prywatnej danych adresowych do wysyłki nagrody, w terminie do dnia 13 grudnia 2021 do godziny 
15. 

6. W celu zgłoszenia jakichkolwiek uwag lub sugestii odnośnie prowadzonego konkursu, należy 
skontaktować się z działem marketingu, poprzez wiadomość prywatną na 
https://www.facebook.com/BooklandKsiegarnieJezykowe/ 

 

§ 5. Wykluczenie z uczestnictwa w konkursie 

1. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym Uczestnika z udziału 
w Konkursie, jak również odmowy przyznania Uczestnikowi nagrody w ramach Konkursu, w 
przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu, a także w przypadku 
powzięcia informacji o działaniach sprzecznych z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

2. Organizatorowi przysługuje prawo do usuwania komentarzy godzących w prawa i wolności innych 
osób, działających na szkodę innych osób lub Organizatora, zawierających treści obraźliwe, wulgarne, 
sprzeczne z ogólnie przyjętymi normami społecznymi. Komentarz taki nie bierze udziału w Konkursie. 

 



§ 6. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji 

1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane przez Uczestników pisemnie, listem 
poleconym na adres Organizatora, wskazany w § 1 pkt. 2. Regulaminu. 

2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje Uczestnikowi Konkursu w czasie trwania Konkursu, jednakże 
nie później niż w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu. O zachowaniu terminu składania 
reklamacji decyduje data stempla pocztowego. 

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby uczestniczącej w 
Konkursie, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. 

4. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 dni, od dnia 
otrzymania reklamacji przez Organizatora. 

 

§ 7. Przetwarzanie danych osobowych 

1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawy o ochronie danych 
osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (tj. Dz.U. 2018 r., poz. 1000). 

2. Dane osobowe zwycięzców konkursu przetwarzane będą w celu zapewnienia prawidłowej 
realizacji Konkursu, w tym w celu dostarczenia nagrody wraz z przyznanymi prawami, oraz w związku 
ze sprawozdawczością podatkową i księgową; 

3. Przetwarzanie danych osobowych zwycięzców konkursu obejmuje zbieranie, utrwalanie, 
przechowywanie, opracowanie, usunięcie. 

4. Przetwarzane są dane osobowe obejmujące imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania oraz 
numer telefonu zwycięzców konkursu, wizerunek przetwarzanego w ramach pozyskanych praw 
autorskich wynikających z § 7 ust 2. 

5. Przetwarzanie danych osobowych zwycięzców konkursu odbywa się na zasadach określonych w 
Polityce Prywatności Organizatora, dostępnej pod adresem https://bookland.com.pl/polityka-
prywatnosci 

 

§ 8. Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek innych materiałach, w szczególności w 
materiałach promocyjnych i reklamowych, mają jedynie charakter informacyjny. 

2. Regulamin Konkursu jest dostępny w zakładce Notatki profilu Organizatora w serwisie Facebook: 
https://www.facebook.com/BooklandKsiegarnieJezykowe 

3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, o ile nie pogorszy ona warunków 
uczestnictwa w Konkursie. Zmiana wchodzi w życie z chwilą jej publikacji na profilu Organizatora w 
serwisie Facebook. W przypadku zmiany Regulaminu na profilu Organizatora w serwisie Facebook 
pojawi się stosowny komunikat. 



4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa 
polskiego. 

5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego ogłoszenia na profilu Organizatora w serwisie 
Facebook. 


