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REGULAMIN KONKURSU HISTORYCZNEGO NA 100 LECIE ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. [Definicje] 

Dla potrzeb niniejszego Regulaminu ustala się następujące znaczenie pojęć: 

1. Konkurs: oznacza konkurs pod nazwą „Konkurs historyczny na 100 lecie odzyskania przez Polskę 

Niepodległości” organizowany w serwisie internetowym dostępnym na stronie Internetowej na zasadach 

określonych w Regulaminie; 

2. Organizator Konkursu : Fundacja Klubów Gazety Polskiej z siedzibą w Krakowie, kod pocztowy: 31-005 przy 

ul. Bracka 15, wpisaną pod numerem KRS: 0000437460 do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji 

społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (podmiot 

wpisany także do rejestru przedsiębiorców), prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy, NIP: 

6772371797, REGON: 122685213, 

3. Uczestnik Konkursu: osoba spełniająca warunki, o których mowa w par. 5 poniżej; 

4. Zwycięzca Konkursu: osoba spełniająca warunki, o których mowa w par. 5 poniżej; 

5. Regulamin: niniejszy regulamin Konkursu; 

6. Strona Internetowa: oznacza serwis internetowy pod adresem www.klubygp.pl, należący do Podmiotu 

Organizującego Konkurs na którym prowadzony jest Konkurs; 

7. Okres Konkursu: okres od dnia 15.08.2018 roku do dnia 30.11.2018 roku, w którym odbędzie się Konkurs. 

8. Ponadto definicje innych pojęć wykorzystywanych w Regulaminie mogą być wskazane w treści Regulaminu. 

 

2. [Zasięg Konkursu] 

1. Konkurs zostanie przeprowadzony na Stronie Internetowej w Okresie Konkursu. 

2. Pytania konkursowe będą publikowane na stronie internetowej www.klubygp.pl co dwa tygodnie  

w poniedziałek. 

3. Zamknięcie każdego etapu konkursu odbędzie się piątego dnia od opublikowania pytań konkursowych. 

 

3. [Jury] 

1. W skład Jury wchodzą trzy osoby wyznaczone przez Organizatora Konkursu. 

2. Jury Konkursowe czuwa nad prawidłowością  konkursu oraz zdecyduje o przyznaniu nagród, zgodnie  

z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. 

3. Niezależnie od pkt. 3.2. powyżej, Jury jest podmiotem nadzorującym Konkurs i rozstrzyga wszelkie kwestie 

związane z jego organizacją, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. 
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4. [Zasady Konkursu] 

1. Konkursu polega na odpowiedzi na 10 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru dowolną liczbę razy  

w całym Okresie Konkursu. 

2. Zwycięzcami konkursu są 4 osoby wylosowane z pośród wszystkich osób, które przyślą prawidłowe 

odpowiedzi na zadane pytania. 

3. Losowanie zostanie przeprowadzone w środę następującą po zamknięciu każdego etapu konkursu. 

4. Lista zwycięzców zostanie opublikowana w dniu, w którym odbędzie się losowanie. Nagranie  

z przeprowadzonego losowania dostępne będzie u Organizatora. 

 

5. [Uczestnicy Konkursu] 

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która: 

a. posiada pełną zdolność do czynności prawnych. 

b. nie jest pracownikiem Fundacji Klubów Gazety Polskiej 

c. nie jest członkiem rodziny pracownika Fundacji Klubów Gazety Polskiej 

Za członka rodziny, o którym mowa w powyżej , uważa się: małżonków, wstępnych, zstępnych, osoby 

pozostające w stosunku przysposobienia, konkubentów, wstępnych i zstępnych konkubentów, powinowatych 

do drugiego stopnia. 

2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny 

3. Warunkiem udziału w Konkursie jest odpowiedź na 10 pytań zamkniętych, jednokrotnego wyboru. 

Uczestnik musi podać swoje Imię oraz adres email. 

4. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz podanie prawdziwych 

informacji przez Uczestnika Konkursu zgodnie z ust. 5.1 i 5.3 powyżej. 

5. Kategorycznie zabrania się naruszania zasad uczciwego współzawodnictwa pod rygorem dyskwalifikacji  

z uczestnictwa w Konkursie decyzją Jury. 

 

6. [Zwycięzcy Konkursu] 

1. Zwycięzcami Konkursu są Uczestnicy Konkursu, którzy prawidłowo przesłali prawidłową odpowiedź na maila 

konkurs@klubygp.pl 

2. Organizator poinformuje o wyłonieniu Zwycięzców poprzez skontaktowanie się ze Zwycięzcą Konkursu  

w wiadomości email na podany przez Uczestnika adres mailowy. Informacja, o której mowa w zdaniu 

poprzedzającym, zawierać będzie dane o przyznaniu nagrody. 
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3. Zwycięzcą Konkursu może zostać tylko osoba, która spełnia warunki, o których mowa w par. 5 powyżej. Jury 

może dokonać sprawdzenia spełniania przez Uczestnika Konkursu warunków, o których mowa w zdaniu 

poprzedzającym. W przypadku stwierdzenia, że osoba uczestnicząca w Konkursie nie spełnia warunków,  

o których mowa w par. 5 powyżej lub w przypadku stwierdzenia, że Uczestnik Konkursu lub Zwycięzca 

naruszył niniejszy Regulamin, Jury może wyeliminować go z Konkursu. 

4. Jeden Zwycięzca Konkursu może wygrać maksymalnie 1 nagrodę. 

 

7. [Nagrody w Konkursie] 

1. Nagrodą w Konkursie jest: 

a. Książka album dotycząca historii Polski o wartości 199,00 PLN 

b. Płyty z muzyką patriotyczną o wartości 30 PLN 

2. Nagrody przyznane w Konkursie nie podlegają wymianie na świadczenie pieniężne.  

3. Wydanie Nagród Zwycięzcom Konkursu przez Organizatora nastąpi po udzieleniu wszelkich niezbędnych do 

wydania Nagrody informacji, w tym w szczególności podaniu danych adresowych oraz telefonu. 

4. W wypadku, gdy Zwycięzca Konkursu nie poda prawidłowych danych niezbędnych do wydania nagród, 

Organizator zastrzega sobie możliwość wyboru innego Uczestnika, któremu przyznana zostanie nagroda, 

stosownie do postanowień Regulaminu albo nieprzyznania tej nagrody w ogóle, w całości lub w części. 

5. Zwycięzca zobowiązany jest do podania prawidłowych danych niezbędnych do wydania przyznanej nagrody. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

8. [Dane osobowe] 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z Konkursem jest Fundacja Klubów Gazety 

Polskiej z siedziba ul. Bracka 15, 31-005 Kraków 

2. Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami, o ochronie 

danych osobowych oraz zgodnie ze zgodą Uczestników Konkursu wyrażaną przed przystąpieniem do 

Konkursu. 

3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Podanie 

danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uzyskania nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. 

4. Przetwarzanie danych osobowych będzie miało miejsce w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu 

oraz rozpatrzenia reklamacji. 

 

9. [Reklamacje] 
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1. Ewentualne reklamacje Uczestników Konkursu będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

reklamacji i mogą być zgłaszane w Okresie Konkursu oraz 14 dni po jego zakończeniu. Reklamacje powinny 

być przesłane wraz z uzasadnieniem listownie na wskazany powyżej adres siedziby Organizatora: Fundacja 

Klubów Gazety Polskiej z siedziba ul. Bracka 15, 31-005 Kraków oraz wskazaniem adresu poczty 

elektronicznej, na który Organizator ma odesłać odpowiedź na reklamację. 

2. Odpowiedzi na reklamacje zostaną wysłane pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany 

przez Uczestnika w treści reklamacji. 

 

10. [Dostępność Regulaminu i ogólnych zasad Konkursu] 

Treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora, siedzibie Podmiotu Zlecającego Konkurs oraz na 

Stronie Internetowej. 

11. [Postanowienia końcowe] 

1. Uczestnik zobowiązany jest nie ingerować w przebieg Konkursu w sposób sprzeczny z prawem, treścią 

Regulaminu lub w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami. Za ingerowanie w przebieg Konkursu będą 

uważane w szczególności wszelkie działania które naruszały będą jego zasady oraz przebieg zamierzony 

przez Organizatora. Uczestnik zobowiązuje się w szczególności do niedekompilowania, nie wykorzystywania 

skryptów, nie ingerowania w bazę danych przy pomocy innych niż przygotowane przez Organizatora 

narzędzia, nie ingerowania w oprogramowanie komputera oraz do niepodejmowania innych działań 

mających na celu uzyskanie dodatkowych korzyści w Konkursie. 

2. W przypadku zmiany adresu e-mail podanego przez Uczestnika, Uczestnik zobowiązany jest do 

powiadomienia Organizatora o zmianie poprzez przesłanie wiadomości na adres: konkurs@klubygp.pl 

3. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie e-maila na adres konkurs@klubygp.pl 

z informacją o takiej rezygnacji z adresu e-mail, podanego przez Uczestnika podczas zgłoszenia. Po 

otrzymaniu oświadczenia o rezygnacji z Konkursu Organizator usunie odpowiedź nadesłaną przez osobę 

rezygnującą z udziału w Konkursie. 

4. Organizator jest uprawniony do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, z ważnych powodów pod 

warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych Uczestników i podstawowych zasad Konkursu. Uczestnicy 

zostaną powiadomieni o zmianach w Regulaminie w odpowiednim wyprzedzeniem, umożliwiającym 

Uczestnikom zapoznanie się ze zamianami w Regulaminie i ewentualne odstąpienie od udziału w Konkursie. 

W przypadku nie zaakceptowania przez Uczestnika nowych postanowień Regulaminu Uczestnik ma prawo 

odstąpić od udziału w Konkursie bez jakichkolwiek konsekwencji z tego tytułu. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa. 
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