
Regulamin konkursu “POCZTÓWKA ZE ŚLĄSKIEGO”

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs organizowany jest przez autorów książki “Śląskie do Odkrycia” tj. Dorotę
Miśkiewicz oraz Annę i Marcina Nowak i wydawcę w.w książki tj. Manufaktura
Książek Piotr Wierzbowski, Zamienie, Arakowa 61, 05-515 Lesznowola NIP:
5211698365.

2. Konkurs odbywa się pod roboczą nazwą “POCZTÓWKA ZE ŚLĄSKIEGO” i
rozpoczyna się z dniem 5.12.2022 to jest premierą książki “Śląskie do Odkrycia” a
będzie trwał do 21 czerwca 2023 do godziny 23:59

§ 2
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

3. Uczestnikiem konkursu  może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.

4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest osobiste wykonanie
zadania konkursowego opisanego poniżej.

5. Biorąc udział w Konkursie Uczestnicy wyrażają zgodę na udział w nim na zasadach
określonych w niniejszym Regulaminie, w tym na gromadzenie i przetwarzanie
danych Uczestnika przez Organizatora.

§ 3
ZASADY KONKURSU I NAGRODY

6. Celem Konkursu jest wyłonienie 5 osób, zwanych dalej zwycięzcami, które
prawidłowo oraz najlepiej wykonają zadanie konkursowe polegające na:

- Wykonaniu zdjęcia lub karuzeli zdjęć, którego (której) elementem będzie dołączona
do książki “ŚLĄSKIE DO ODKRYCIA” w pakiecie Lux pocztówka z mapą woj.
śląskiego
- Zdjęcie należy wykonać w dowolnym miejscu woj. śląskiego. Następnie
przygotować publikację zdjęcia na swoim profilu społecznościowym Instagram w
formie posta. Post powinien posiadać oznaczenia profili @weekendowka oraz
@wedrownemotyle lub #slaskiedoodkrycia
- W treści należy wpisać jakie miejsce z książki “Śląskie do Odkrycia” najbardziej się
spodobało uczestnikowi/uczestniczce konkursu i dlaczego



7. Nagrodą w konkursie będzie spotkanie z autorami książki, połączone z wycieczką po
dowolnie wybranym ciekawym miejscu z książki. Spotkanie odbędzie się po
skontaktowaniu i konsultacji z laureatami konkursu w dniach pomiędzy 6 lipca 2023 a
30 września 2023 roku

8. Listę laureatów, którzy wykonają prawidłowo i najciekawiej zadanie konkursowe
wytypuje Jury w składzie: Anna Nowak, Marcin Nowak, Dorota Miśkiewicz
maksymalnie do dnia 30 czerwca 2023. Laureaci zostaną poinformowani w prywatnej
wiadomości oraz w specjalnym poście w mediach społecznościowych.

9. W przypadku:
a) braku możliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą, lub
b) niemożności ustalenia wspólnego terminu wycieczki
c) w przypadku nie spełnienia wymogów podanych § 2 Regulaminu, nagroda
przepada.

10. Nagroda nie może być zamieniona na inną nagrodę lub na jej równowartość
pieniężną.

11. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.

§ 4
DANE OSOBOWE

12. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator, w
oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27.04.2016 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 (dalej: RODO), czyli na podstawie
prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora, polegających
na prawidłowej organizacji, przeprowadzeniu i rozliczeniu Konkursu.

13. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu.
Udostępniane mogą być upoważnionym pracownikom Organizatora, jak również
osobom trzecim w zakresie niezbędnym do realizacji wymienionego w zdaniu
poprzednim celu.

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

14. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień 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 i terminu realizacji nagrody. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu
opublikowania go na stronie.


