REGULAMIN KONKURSU „Dom nie z tej ziemi”
I.

Organizator

1.
Konkurs (dalej jako „Konkurs”) organizowany jest przez Wydawnictwo „Nasza Księgarnia”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako „Organizator”) z siedzibą w Warszawie, adres:
ul. Sarabandy 24 c, 02-868 Warszawa, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XII Wydział Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS – 0000038853, kapitał zakładowy i wpłacony: 96 300,00 PLN,
NIP 526-020-52-85
2.
Fundatorem nagrody głównej oraz wyróżnień jest Wydawnictwo „Nasza Księgarnia” Spółka z
o.o.
II.

Uczestnictwo w konkursie

1.
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas czwartych, piątych i szóstych szkół
podstawowych z terenu całej Polski, zwanych dalej Uczestnikami. Uczestnik, który nie ma zdolności
do czynności prawnych lub ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych, może brać udział w
konkursie tylko za zgodą przedstawiciela ustawowego wyrażoną na specjalnym formularzu
stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu. Konkurs związany jest z książką „Dom nie z tej ziemi”
Małgorzaty Strękowskiej-Zaremby z ilustracjami Daniela de Latour.
2.
Przedstawiciel ustawowy, wyrażając zgodę na udział Uczestnika w Konkursie, niniejszym
udziela upoważnienia nauczycielowi, pedagogowi lub bibliotekarzowi, za pośrednictwem którego
Uczestnik dokonuje zgłoszenia do Konkursu, do dokonania zgłoszenia Uczestnika do niniejszego
Konkursu, przesyłania pracy związanej z niniejszym Konkursem, a także udostępnienia niezbędnych
danych Uczestnika zawartych w formularzu zgłoszeniowym.
3.
Uczestnicy biorą udział w Konkursie za pośrednictwem opiekuna: nauczyciela, pedagoga lub
bibliotekarza. W przypadku zwycięstwa wygrane w Konkursie książki trafią do Instytucji – szkoły,
biblioteki lub placówki opiekuńczo-wychowawczej, wpisanej w formularzu zgłoszeniowym. Jeśli praca
została wysłana za pośrednictwem przedstawiciela ustawowego Uczestnika, wygrane w Konkursie
książki trafią do biblioteki szkolnej Uczestnika.
4.
Zadanie konkursowe brzmi:
Zwyciężone zło czasami powraca… Marysia ponownie musi się zmierzyć z domem nie z tej
ziemi. I tym razem prosi o pomoc ciebie. Jakie masz pomysły na zdjęcie z domu i jego
mieszkańców złego czaru? Opisz waszą przygodę.
Praca pisemna powinna mieć do 5 000 znaków ze spacjami.
5.
Pracę należy przesłać na adres Organizatora z dopiskiem na kopercie „Konkurs biblioteczny.
Dom” w terminie do 30.09.2017 (decyduje data stempla pocztowego) wraz z wypełnionym
formularzem konkursowym (dostępny wewnątrz katalogu wydawniczego, do wielokrotnego kopiowania
oraz na stronie www.konkursbiblioteczny.nk.com.pl w zakładce Dom nie z tej ziemi do wydrukowania)
i oryginałami podpisanych dokumentów: zgodą przedstawiciela ustawowego na udział Uczestnika w
Konkursie stanowiącym Załącznik Nr 1 do Regulaminu oraz upoważnieniem dla opiekuna wyrażonymi
na specjalnym formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Organizator bierze pod uwagę
tylko prace przysłane w wymienionym powyżej terminie. Wysłane pocztą tradycyjną zgłoszenia bez
wypełnionego Załącznika nr 1 oraz Załącznika nr 2 do niniejszego Regulaminu nie będą brały udziału
w Konkursie.
6.
Prace zgłoszone do Konkursu nie mogą być nigdzie wcześniej rozpowszechniane (również w
Internecie).
7.
Uczestnik może wysłać na Konkurs tylko jedną pracę.
8.
Prace przesłane do Organizatora nie są odsyłane.
III.

Czas i miejsce trwania Konkursu

1.
2.

Konkurs rozpoczyna się w dniu 31 marca.2017 roku.
Konkurs zostanie zamknięty w dniu 30.09.2017 roku.
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3.
Zwycięzca Konkursu oraz osoby wyróżnione do dnia 15 listopada 2017 roku zostaną
powiadomieni pocztą elektroniczną na podany przez nich w zgłoszeniu adres o przyznaniu nagrody
oraz o sposobie jej odbioru. Dodatkowo lista nagrodzonych podmiotów będzie dostępna w siedzibie
Organizatora oraz na stronie internetowej www.konkursbiblioteczny.nk.com.pl .
4.
Konkurs prowadzony jest na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5.

IV.

Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (Dz. U. 2009, nr 201, poz. 540 z późn. zm.).
Nagrody

1.
Spośród Uczestników, którzy nadeślą prace zgodnie z warunkami wyszczególnionymi w pkt. II,
Organizator wyłoni zwycięzcę oraz osoby wyróżnione, którym zostaną przyznane nagrody.
2.
Wyboru najlepszych prac i wyłonienia zwycięzcy oraz osób wyróżnionych dokona komisja
konkursowa, składająca się z Małgorzaty Strękowskiej-Zaremby, autorki książki „Dom nie z tej ziemi”,
Joanny Wajs, redaktor prowadzącej książki „Dom nie z tej ziemi”” i Agaty Janaszek, kierownika Działu
Promocji i Reklamy.
3.
W Konkursie zostaną przyznane: I nagroda dla najlepszej pracy oraz 2 wyróżnienia.
4.
Kryteriami wyboru najlepszej pracy będą jej oryginalność, pomysłowość oraz wkład twórczy.
5.
Kryteriami wyboru prac wyróżnionych będą wyobraźnia i biegłość językowa.
6.
Nagrodami w konkursie są:
I nagroda za najciekawszą pracę: laptop DELL dla Uczestnika nagrodzonej pracy o wartości
rynkowej 2444 zł oraz książki dla Instytucji wpisanej w formularzu laureata Konkursu o wartości
rynkowej 5 000 zł.
Dwa wyróżnienia: tablety Samsung dla Uczestników wyróżnionych prac o wartości rynkowej 889 zł
oraz książki dla Instytucji wpisanej w formularzu każdego z wyróżnionych Uczestników o wartości
rynkowej 3 000 zł.
Oprócz Nagrody rzeczowej Uczestnik nagrodzonej/wyróżnionej pracy otrzyma dodatkowo nagrodę
pieniężną, stanowiącą równowartość 11,11% wartości otrzymanej Nagrody rzeczowej. Organizator,
jako płatnik pobierze i odprowadzi 10% podatek od nagród wydanych Uczestnikom
nagrodzonej/wyróżnionej pracy.
Zwycięzca konkursu i autorzy wyróżnionych prac otrzymają dodatkowo zestawy książek ufundowane
przez Organizatora.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wskazanych nagród rzeczowych na nagrody o
zbliżonych parametrach.
V.

Wykorzystanie danych osobowych

1.Uczestnicy reprezentowani przez przedstawicieli ustawowych, biorąc udział w Konkursie, wyrażają
zgodę na publikację swoich danych oraz na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, poz.
833, z późn. zm.) w celu prowadzenia i realizacji Konkursu. Jednocześnie przez podanie swoich
danych osobowych, uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska oraz pracy
konkursowej na stronie Organizatora
2. Uczestnicy mają prawo wglądu do danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz żądania ich
usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w
Konkursie, otrzymania nagród lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Dane osobowe uczestników
będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego przeprowadzenia Konkursu. Po
upływie tego okresu dane osobowe Uczestników zostaną usunięte.
3. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
VI.

Prawa autorskie

1. Prace nadesłane na Konkurs mogą zostać nieodpłatnie rozpowszechnione na łamach mediów.
Organizator zastrzega sobie możliwość adiustacji tekstów przed umieszczeniem ich na stronach

2

internetowych. Prace nadesłane na Konkurs nie będą wykorzystywane przez Organizatora w
materiałach reklamowych.
2. Przystępując do Konkursu, Uczestnik, reprezentowany przez przedstawiciela ustawowego, udziela
Organizatorowi nieodpłatnie zezwolenia (licencji) na korzystanie ze zgłoszonej przez siebie pracy oraz
wykonywanie praw zależnych do niej, na wszelkich polach eksploatacji znanych w dacie zgłoszenia do
Konkursu.
3. Zwycięzca konkursu oraz osoby wyróżnione, reprezentowani przez przedstawicieli ustawowych,
wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie swoich prac na stronach internetowych
Organizatora w celu ogłoszenia wyników Konkursu i zaprezentowania zwycięskich prac.
VII.

Postanowienia końcowe

1. Nagrody nie podlegają zamianie na inne ani wymianie na jakikolwiek ekwiwalent.
2. Opiekunowie lub przedstawiciele ustawowi zwycięzcy Konkursu oraz osób wyróżnionych
zobowiązani będą do podpisania protokołu przekazania nagrody.
3. Koszt przekazania nagród pokryje Organizator.
4. Regulamin będzie dostępny do wglądu w siedzibie Wydawnictwa oraz na stronie internetowej
www.alehistoria.nk.com.pl
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Uczestnicy
będą powiadamiani o modyfikacjach drogą mailową. Brak sprzeciwu Uczestnika na zmianę
Regulaminu w terminie 3 dni od przesłania przez Organizatora informacji oznacza wyrażenie przez
Uczestnika zgody na dokonane zmiany.
6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy prawa
polskiego.
VIII.

Postępowanie reklamacyjne

1.
Wszelkie reklamacje z tytułu organizowanego Konkursu powinny być składane na piśmie pod
adresem: Wydawnictwo „Nasza Księgarnia” Sp. z o.o., 02-868 Warszawa, ul. Sarabandy 24c.
2.
Organizator w terminie 30 dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy reklamację i pisemnie
poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku.
3.
W przypadku braku akceptacji przez Uczestnika stanowiska Organizatora, Uczestnik może
dochodzić swoich praw na zasadach ogólnych.
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