
                                                           REGULAMIN KONKURSU 

                                                    

                                                                                     §1 

                                                            POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

    Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu urządzanego pod nazwą „Książki od Szkoły 

Mistrzów”. 

    Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem portalu społecznościowego pod adresem 

facebook.com, w ramach, którego zarejestrowani użytkownicy mogą tworzyd sieci i grupy, dzielid się 

wiadomościami i zdjęciami oraz korzystad z aplikacji, będących własnością Facebook, Inc. z siedzibą w 

Palo Alto (dalej: Facebook). Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani 

przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany. 

    Organizatorem Konkursu są Studia podyplomowe „Szkoła mistrzów. Studia technik pisarskich i 

prezentacji tekstu literackiego” (adres: Wydział Polonistyki, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-

927 Warszawa). 

Nagrody w konkursie przekazane zostały przez wykładowców i byłych studentów Szkoły Mistrzów. 

    Organizator zapewnia, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, 

loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku. 

    Organizator ponosi odpowiedzialnośd za zgodną z prawem organizację Konkursu, 

odpowiedzialnośd serwisu Facebook jest w tym zakresie wyłączona. 

    Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych posiadających pełną zdolnośd do czynności 

prawnych, zamieszkałych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Osoby, które nie posiadają pełnej 

zdolności do czynności prawnych mogą wziąd udział w Konkursie za zgodą swojego prawnego 

opiekuna. 

    Uczestnik przystępujący do Konkursu oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i 

w pełni go akceptuje. 

    Uczestnik przystępujący do Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., (tekst 

jednolity: DzU z 2002 r., nr 101 poz. 926). 

 

                                                                                     §2 

                                             PRZEDMIOT I CZAS TRWANIA KONKURSU 

 



    Zadaniem konkursowym jest przygotowanie odpowiedzi w formie komentarza pod postem 

konkursowym na zadanie o treści: „Z jakim pisarzem chcielibyście porozmawiad na temat jego 

warsztatu i dlaczego?”. Post konkursowy jest umieszczony na profilu 

facebook.com/szkolamistrzowUW. 

    Konkurs rozpoczyna się dnia 12 sierpnia 2017 roku o godz. 15:00:00 i kooczy się w dniu 13 sierpnia 

2017 roku o godz. 23:59:59.  

    Ogłaszanie wyników i doręczanie nagród następuje po zakooczeniu Konkursu na zasadach 

wskazanych w par. 4 Regulaminu. 

 

                                                                                    §3 

                                                     UCZESTNICTWO W KONKURSIE 

 

    Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne. 

    Uczestnikiem Konkursu może byd każda pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba fizyczna powyżej 13 

roku życia, posiadająca pozwolenie opiekuna prawnego na udział w Konkursie, która w dniu 

rozpoczęcia Konkursu spełnia następujące warunki: 

        posiada miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

        w przypadku osób pełnoletnich, zapoznała się z treścią Regulaminu  

        i zaakceptowała jego postanowienia, 

        w przypadku osób niepełnoletnich, z zasadami Konkursu zapoznał się opiekun prawny, 

        w przypadku osób niepełnoletnich, posiada zgodę opiekuna prawnego na udział w Konkursie. 

    Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest: 

        posiadanie aktywnego konta w portalu Facebook.com, 

        akceptacja Regulaminu Konkursu. 

    Celem Konkursu jest wyłonienie wśród Uczestników 5 Laureatów, których odpowiedzi zostaną 

uznane przez Komisję Konkursową za najciekawsze. 

    W Konkursie nie mogą brad udziału pracownicy, wolontariusze i przedstawiciele Organizatora, 

osoby obsługujące oraz inne podmioty zaangażowane w przeprowadzenie Konkursu, a także 

członkowie najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób (w szczególności małżonkowie, dzieci, 

rodzice, rodzeostwo), a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu lub prowadzące wspólne 

gospodarstwo domowe z ww. osobami. 

    W celu wzięcia udziału w Konkursie każdy Uczestnik jest zobowiązany do spełnienia łącznie 

poniższych wymogów: 



        zalogowanie się w portalu Facebook według ogólnych zasad określających korzystanie z portalu, 

        wysłanie odpowiedzi na pytanie na maila: szkolamistrzow@uw.edu.pl 

    Uczestnictwa w Konkursie oraz praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do 

żądania wydania nagrody, nie można przenosid na inne osoby. 

    Udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie jest możliwy tylko  

    i wyłącznie w razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika na rzecz 

Organizatora w zakresie określonym w Regulaminie oraz wiąże się z przekazaniem następujących 

danych osobowych Uczestnika: 

        imię i nazwisko, 

        nazwa użytkownika w serwisie Facebook, 

        adres zamieszkania (kod pocztowy, miejscowośd, ulica, nr domu, gmina, powiat, województwo), 

        adres e-mail. 

 

                                                         

                                                                                    §4 

                                    OGŁASZANIE WYNIKÓW I PRZYZNAWANIE NAGRÓD 

 

    Organizator zapewnia Uczestnikom możliwośd wygrania 5 nagród (książek przekazanych przez 

wykładowców i byłych studentów szkoły)  

    Ogłoszenie Laureatów Konkursu nastąpi w terminie 5 dni roboczych od dnia zakooczenia Konkursu. 

    Laureaci Konkursu zostaną ogłoszeni na profilu facebook.com/szkolamistrzowUW. 

W przypadku nie skontaktowania się Laureatów z Organizatorem w ciągu 3 dni po dniu 

opublikowania nazwisk Laureatów, roszczenie o wydanie nagrody wygasa, a nagroda pozostaje 

przekazana kolejnej osobie biorącej udział w Konkursie. 

    W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z udziałem Uczestnika w Konkursie, Organizator może 

kontaktowad się z nim przy wykorzystaniu systemu wiadomości prywatnej w serwisie Facebook. 

    Laureatowi nie przysługuje prawo zamiany Nagrody na inną rzecz, świadczenie lub ekwiwalent 

pieniężny. 

    Laureaci nie nabywają prawa do nagrody, jeżeli nie spełnili któregokolwiek z warunków 

określonych w par. 2, 3 i 4 Regulaminu, a także jeśli nie wskazali danych umożliwiających realizację 

prawa do nagrody zgodnie z par. 7 ust. 1. W takim wypadku nagroda pozostaje własnością Fundatora 

Nagród. 



    Nagrody zostaną wysłane za pomocą Poczty Polskiej. 

    Uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości produktów 

i usług stanowiących nagrodę. 

    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez 

nagrodzonego Uczestnika Konkursu danych kontaktowych, adresu zamieszkania oraz innych danych 

służących do identyfikacji oraz za wszelkie niezgłoszone Organizatorowi zmiany tych danych.  

 

                                                                      

 

                                                                                    §5 

                                                                    DANE OSOBOWE 

 

    Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, że: 

        wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych: imię i nazwisko, adres zamieszkania w 

zakresie i celu wskazanym w Regulaminie oraz niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, 

        spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie, 

        wyraża zgodę na publikację na profilu facebook.com/szkolamistrzowUW w serwisie 

Facebook.com swoich danych osobowych, o których mowa w par. 3 ust. 3 Regulaminu w celu 

ogłoszenia Laureatów Konkursu. 

    Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, 

wyłonienia Laureatów, przyznania, wydania i odbioru nagrody. 

    Dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w 

ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: DzU z 2002 r., nr 

101 poz. 926).  

    Administratorem danych osobowych jest Organizator. 

    Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1. niniejszego paragrafu, obejmuje także 

publikację imienia i nazwiska lub Nazwy Użytkownika w serwisie Facebook - Uczestnika - jako 

Laureata Konkursu. 

    Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania zgodnie z ustawą z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie. 

 



                                                                                     §6 

                                                         POSTANOWIENIA KOOCOWE 

 

    Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na profilu facebook.com/szkolamistrzowUW oraz w 

siedzibie Organizatora. 

    W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego. 


