
Regulamin „Konkursu z Mamanią” 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Konkurs z Mamanią” (dalej zwanego „Konkursem”) i 

przyrzekającym nagrody w Konkursie jest blog www.synudajzyc.pl  

1.2. Fundatorem nagród w Konkursie jest  Wydawnictwo Mamania, Grupa Wydawnicza Relacja sp. z 

o.o. ul. Łowicka 25 lok. P-3, 02-502 Warszawa KRS: 0000428010 NIP: 7010349334 REGON: 

146218906 (dalej zwana „Fundatorem nagród”).  

1.3. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym 

„Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

 1.4. Regulamin Konkursu jest dostępny  na stronie internetowej http://synudajzyc.pl/konkurs-

zgarnij-ksiazki-od-mamanii/  

1.5. Uczestnikiem Konkursu może byd wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną 

zdolnośd do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, będąca 

konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.  

1.6. W Konkursie można brad udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie 

zgłoszeo konkursowych w imieniu osób trzecich. Osoba, która przystąpiła do Konkursu (dalej: zwana 

„Uczestnikiem”), jest związana warunkami niniejszego Regulaminu.  

1.7. W Konkursie nie mogą brad udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora, Fundatora 

nagród i inne osoby współpracujące przy organizacji i prowadzeniu Konkursu, jak również członkowie 

rodzin wyżej wymienionych osób i osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym. 

Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeostwo, małżonków, rodziców i 

osoby pozostające w stosunku przysposobienia.  

2. CZAS TRWANIA KONKURSU  

2.1. Konkurs będzie przeprowadzony na stronie bloga www.synudajzyc.pl . Ogłoszenie o Konkursie 

ukaże się w dniu 27.03.2019 r. na stronie internetowej www.synudajzyc.pl.  

2.2. Konkurs będzie trwał w dniach od 27.03.2019 r. do 10.03.2019 r. i tylko w tym okresie można 

dokonywad zgłoszeo do Konkursu.  

2.3 Lista laureatów Konkursu zostanie ogłoszona na stronie internetowej www.synudajzyc.pl w 

terminie nie później niż do dnia 13.03.2019 r.  

3. PRZEBIEG KONKURSU  

3.1. W celu wzięcia udziału w Konkursie uczestnik powinien wykonad następujące czynności:  

1) wykonad zadanie konkursowe polegające na udzieleniu odpowiedzi na pytanie konkursowe: 

„Gdybyś miał(a) udzielid świeżo upieczonemu rodzicowi jedną jedyną radę, którą faktycznie uważasz 

za ważną, jak ona by brzmiała?” (dalej zwanej „odpowiedzią”); oraz 2) wysład odpowiedź na adres 

mailowy konkurs@synudajzyc.pl .  

http://www.synudajzyc.pl/


3.2. Prawidłowe wykonanie wszystkich czynności wskazanych w pkt 3.1 powyżej uważa się za 

prawidłowe zgłoszenie udziału uczestnika w Konkursie.  

3.3. Jeden uczestnik może wziąd udział w Konkursie tylko jeden raz, tj., może przesład tylko jedno 

zgłoszenie do Konkursu i może wygrad tylko jedną nagrodę. 

3.4. Odpowiedzi na zadanie konkursowe powinny byd unikalnymi treściami, stworzonymi przez 

uczestnika specjalnie na potrzeby Konkursu. W szczególności Odpowiedzi nie mogą byd publikowane 

w innych serwisach internetowych ani byd zgłaszane do innych konkursów. Treśd Odpowiedzi nie 

może naruszad przepisów powszechnie obowiązującego prawa ani praw osób trzecich, dóbr 

osobistych osób trzecich, praw własności intelektualnej lub przemysłowej, jak również nie może 

zawierad zwrotów powszechnie uznanych za obelżywe. Odpowiedzi na zadanie konkursowe nie 

spełniające wymogów Regulaminu, w szczególności nie związane z tematyką Konkursu, będą 

wykluczane z Konkursu przez Organizatora.  

3.5. Organizator,  spośród wszystkich zgłoszeo do Konkursu, wybierze 3 najlepsze Odpowiedzi na 

zadanie konkursowe. Uczestnicy – autorzy Odpowiedzi, które Komisja uzna za najlepsze, są 

laureatami Konkursu.  

3.6. Przy wyborze najlepszych Odpowiedzi Komisja będzie się kierowad własnym uznaniem, biorąc 

pod uwagę walory artystyczne Odpowiedzi, w szczególności oryginalnośd i pomysłowośd uczestnika – 

autora Odpowiedzi, oraz adekwatnośd Odpowiedzi do tematu zadania konkursowego. Decyzje 

Komisji są ostateczne. Nie ma znaczenia kolejnośd zgłoszeo.  

4. PRAWA AUTORSKIE. WIZERUNEK 

 4.1. Uczestnik niniejszym oświadcza, że: (i) jest jedynym autorem Odpowiedzi zgłoszonej przez niego 

do Konkursu; (ii) Odpowiedź nie narusza praw osób trzecich; (iii) przysługują mu wyłączne i niczym 

nieograniczone autorskie prawa majątkowe do Odpowiedzi; (iv) Odpowiedź nie stanowi opracowania 

w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  

4.2. Z chwilą dokonania zgłoszenia do Konkursu Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej, 

nieodpłatnej licencji do zgłoszonej w Konkursie Odpowiedzi, zwanej dalej „Utworem”, w celu 

przeprowadzenia Konkursu, w szczególności w celu zamieszczenia Odpowiedzi na stronie 

www.synudajzyc.pl, na czas trwania Konkursu, bez ograniczeo terytorialnych, na polu eksploatacji: (i) 

zwielokrotnianie Utworu dowolną techniką, oraz (ii) publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, 

aby każdy mógł mied do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet). W 

przypadku, jeżeli w Utworze jest utrwalony wizerunek uczestnika lub wizerunek osób trzecich, 

uczestnik niniejszym wyraża zgodę na rozpowszechnianie przez Organizatora wizerunku uczestnika 

lub osób trzecich, przez czas trwania Konkursu, poprzez rozpowszechnianie na stronie konkursowej 

www.synudajzyc.pl.  

5. DANE OSOBOWE 

5.1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych 

osobowych, tj.: imienia, nazwiska. 

http://www.synudajzyc.pl/
http://www.synudajzyc.pl/


5.2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża także zgodę na 

przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora na potrzeby konkursu 

(ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z późn. zm.). 

5.3. Organizator przetwarza dane osobowe uczestników w celu organizacji konkursu (art. 6 ust. 1 

lit. c RODO) oraz w celu udostępniania i rozpowszechniania w środkach masowego przekazu 

imienia, nazwiska lub nicku oraz adresu korespondencyjnego w celu działalności 

marketingowej Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane osobowe dla celu udostępniania 

i rozpowszechniania w działalności marketingowej będą przetwarzane do momentu wycofania 

zgody na przetwarzanie danych osobowych. W pozostałym zakresie dane osobowe będą 

przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji konkursu, a po tym czasie przez okres 

niezbędny do wywiązania się z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa, w tym 

przedawnienia ewentualnych roszczeo. 

5.4. Uczestnik ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Uczestnik ma prawo do wniesienia 

skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędy Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych 

osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi udział w konkursie. 

6. NAGRODY  

6.1. Nagrodami przeznaczonymi dla laureatów Konkursu są książki:  

1. „Nowe wychowanie seksualne”. 

2. „Achtung baby. Dlaczego niemieckie dzieci są tak samodzielne”.  

3. „Kiedy na ciebie patrzę” 

6.2. Nagrody w Konkursie są wydawane przez Organizatora.  

6.3. Laureaci zostaną powiadomieni przez Organizatora o wygranej najpóźniej w terminie 7 dni od 

daty rozwiązania Konkursu wskazanej w pkt. 2.3 Regulaminu e-mailem. 

 6.4. Nagrody do poszczególnych laureatów zostaną wysłane pocztą lub przesyłką kurierską na koszt 

Organizatora pod adres zamieszkania wskazany przez laureata w e-mailu, najpóźniej w terminie 28 

dni od dnia otrzymania od laureata informacji o adresie, na jaki należy wysład nagrodę. 

 6.5. W przypadku nie podjęcia przez laureata nagrody w terminie 14 dni od dnia postawienia jej do 

dyspozycji laureata, prawo do nagrody wygasa.  

6.6. Organizator zastrzega, że nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na ich równowartośd 

pieniężną. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych 

właściwości nagrody.  

7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE  

7.1. Uczestnikom nie przysługuje prawo złożenia reklamacji. 
 



8. POSTANOWIENIA KOOCOWE 

8.1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowieo niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to 

na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów 

poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin 

obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie. 

 
8.2. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez podania przyczyn. 

 


