
REGULAMIN KONKURSU „Kim był Twój kot w poprzednim życiu?”  

§ 1 - Postanowienia ogólne  

1. Organizatorem konkursu jest Wydawnictwo Pisze Się Jacek Bartniczuk, ul. Orla 4a/12, 80-513 

Gdaosk, NIP 583-166-41-65, REGON 192969150 (zwane dalej „Organizatorem"); Współorganizatorem 

jest Futrografia.pl i/lub należąca do niej Rudomi.pl. 

2. Sponsorem nagród jest Organizator. 

3. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pytania konkursowe są publikowane w 

witrynie Współorganizatora. 

4. Konkurs rozpoczyna się w dniu 28-01-2012 roku i trwa do 06-02-2012 roku do godziny 23:59:59 

(dalej „Czas trwania konkursu”). 

5. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu oraz nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu 

w trakcie trwania Konkursu będzie czuwała Komisja Konkursowa (dalej „Komisja”), w skład której 

wchodzą pracownicy Organizatora, Współorganizator oraz autorka książki „Podobno koty żyją 

dziewięd razy”. 

6. W przypadku niemożności uczestniczenia w Komisji przez którąkolwiek z osób, Organizator powoła 

inną osobę. 

7. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na Futrografia.pl i/lub Rudomi.pl. 

§ 2 – Uczestnicy 

1. Konkurs skierowany jest do osób fizycznych. 

2. W Konkursie nie mogą brad udziału pracownicy lub współpracownicy Organizatora i 

Współorganizatora, w tym także wchodzący w skład Komisji. 

3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu Konkursu 

w całości oraz zobowiązaniem się Uczestnika do przestrzegania określonych w nim zasad. 

Przystępując do konkursu Uczestnik potwierdza również, że spełnia warunki, które uprawniają go do 

udziału w Konkursie. 

§ 3 – Zasady Konkursu 

1. Zadaniem uczestnika konkursu jest odpowiedź na pytanie "Kim był Twój kot w poprzednim życiu?". 

Jeśli uczestnik nie posiada kota, może odpowiedzied na pytanie uwzględniając innego swojego 

zwierzaka. Jeśli uczestnik posiada więcej zwierząt, w ramach jednej pracy konkursowej może opisad 

wszystkie swoje zwierzęta. 

2. Udział w konkursie nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia. 

3. Pracą konkursową będzie wypowiedź zawierająca odpowiedź na pytanie wraz z uzasadnieniem, 

zamieszczona w formie komentarza pod wpisem inicjującym konkurs na Futrografia.pl i/lub 

Rudomi.pl. 



4. Każdy z Uczestników może zgłosid tylko jedną pracę konkursową. 

5. Zwycięzcą Konkursu jest osoba, która w czasie trwania konkursu, zamieści najciekawszy tekst oraz 

poda swój adres e-mail, który będzie służył Komisji konkursowej do kontaktów z Uczestnikiem. 

6. Komisja konkursowa wybierze 3 Zwycięzców. 

7. Komisja konkursowa ogłosi listę zwycięzców w ciągu siedmiu dni po zakooczeniu Konkursu.  

8. Zamieszczone przez Uczestników treści nie mogą naruszad przepisów prawa polskiego, dobrych 

obyczajów, praw i dóbr osobistych osób trzecich oraz niniejszego Regulaminu. 

9. Dla zwycięzców Konkursu przewidziane są nagrody. Każdy ze Zwycięzców otrzyma egzemplarz 

książki „Podobno koty żyją dziewięd razy” Ani Dąbrowskiej. 

10. Zwycięzca Konkursu zostanie przez Komisję konkursową powiadomiony o wygranej za 

pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej przez Komisję na adres e-mail, który podał jako adres do 

kontaktów z Komisją konkursową. Warunkiem otrzymania nagrody będzie wysłanie potwierdzenia w 

formie wiadomości e-mail z informacją o swoim, zgodnym z rzeczywistością, imieniu i nazwisku oraz 

adresie do korespondencji, na który ma byd wysłana nagroda. 

11. Niespełnienie przez Zwycięzcę warunków otrzymania nagrody, o których mowa w punkcie 10 

uniemożliwi przesłanie nagrody. 

12. Nagrody zostaną przesłane Zwycięzcom wyłącznie za pośrednictwem Poczty Polskiej na koszt 

Organizatora na adres do korespondencji wskazany Organizatorowi po uzyskaniu informacji o 

wygranej w Konkursie w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników Konkursu. Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności za błędne wskazanie w e-mailu adresu do korespondencji. Organizator nie ponosi 

również odpowiedzialności za działania Poczty Polskiej. 

§ 4 – Zobowiązanie podatkowe 

Organizator oświadcza, że suma wartości nagród przewidzianych w ramach niniejszego konkursu nie 

przekracza kwoty 760 złotych, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia26 lipca 1991 r. o 

podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993r. Nr 90, poz. 416 zpóźn. zm.), a więc nagrody 

przewidziane w §3 ust. 9 wolne są od podatku dochodowego. 

§ 5 – Reklamacje 

1.Wszelkie reklamacje czy uwagi dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu lub jego organizacji 

Uczestnicy mogą zgłaszad do dnia 13-02-2012 drogą mailową na adres piszesie@piszesie.pl 

2. Wszelkie reklamacje czy uwagi zgłoszone przez Uczestników w sposób określony w punkcie 

poprzedzającym będą rozwiązywane i rozstrzygane przez Komisję konkursową. 

3. Decyzje Komisji w przedmiocie reklamacji czy uwag przekazywane będą osobom zainteresowanym 

w ciągu 7 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi.  

§ 6 – Postanowienia koocowe 

mailto:piszesie@piszesie.pl


1. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z Konkursem, tj. w celach 

związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, na co Uczestnik wyraża zgodę. 

2. Podanie danych osobowych (imienia, nazwiska i adresu do korespondencji) ma 

charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wydania nagrody. Osobom udostępniającym dane osobowe 

przysługuje prawo dostępu do nich i ich poprawiania. 

3. Zwycięzca Konkursu oświadcza, że jest autorem nadesłanego tekstu oraz, że przysługują mu 

autorskie prawa majątkowe do niego. 

4. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i inne 

przepisy prawa. 

5. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Konkursu określone są wyłącznie w niniejszym 

Regulaminie, w dokumentach w nim powołanych oraz we właściwych przepisach prawa. Wszelkie 

informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w doręczeniu lub brak doręczenia przez 

operatorów systemów informatycznych, telefonicznych i kurierskich wiadomości przesyłanych przez 

Uczestników i wysyłanych do Uczestników w tym również za niedoręczenie przesyłek wynikających z 

błędnego podania przez Uczestnika adresu lub zmianę tego adresu albo wynikających z siły wyższej. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy lub ewentualne problemy techniczne 

związane z doręczeniem korespondencji e-mailowej, leżące po stronie operatorów systemów 

informatycznych, telefonicznych, dostawców usług internetowych albo siły wyższej. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w dowolnym momencie trwania Konkursu, 

bez podania przyczyny. Zmieniony Regulamin będzie obowiązywał od momentu publikacji w 

miejscach wymienionych w Regulaminie. 

9. Wszelkie spory wynikające z uczestnictwa w Konkursie będą rozstrzygane polubownie. Jeśli 

polubowne rozstrzygnięcie nie dojdzie do skutku - zgodnie z prawem polskim - przez Sąd właściwy dla 

siedziby Organizatora. 


