REGULAMIN KONKURSU WIEDZOWEGO DLA PRENUMERATORÓW –
„Quiz o Regionie”
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§1
Postanowienia ogólne
Organizatorem Konkursu Wiedzowego dla prenumeratorów- „Quiz o Regionie” zwanego w
dalszej części regulaminu Konkursem, są: Media Regionalne Sp. z o.o.
ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa
wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000052204
II Oddział w Bydgoszczy, ul. Zamoyskiego 2
zwane dalej Organizatorem.
Konkurs przeprowadzany jest na łamach „Gazety Pomorskiej” zwanej dalej Gazetą.
Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za treść i formę konkursu.
Organizator prowadzi konkurs w celu popularyzowania wiedzy o regionie, budowania
poczucia przynależności do małej ojczyzny i propagowania nawyku codziennego czytania
prasy.

§2
Czas trwania Konkursu
Konkurs rozpoczyna się w dniu 7 grudnia 2012 r. i trwać będzie do dnia 14 lutego 2013 r.
§3
Przedmiot Konkursu
Zadaniem w Konkursie jest przesłanie prawidłowych odpowiedzi na 4 pytania zamieszczone w
Gazecie Pomorskiej na specjalnych kuponach w dniach: 07.12.2012, 14.12.2012, 21.12.2012
i 28.12.2012r..
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§4
Zasady przyjmowania zgłoszeń uczestników Konkursu
W Konkursie mogą brać udział wszystkie osoby pełnoletnie będące prenumeratorami
Gazety Pomorskiej w grudniu 2012r., zamieszkałe na terenie zasięgu wydawniczego
Gazety Pomorskiej (na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz na terenie
powiatów i gmin województw: pomorskiego (Chojnice, Człuchów, Konarzyny, Brusy,
Czersk, Przechlewo, Debrzno), wielkopolskiego (Trzemeszno, Łobżenica, Wysoka,
Wyrzysk, Białośliwie, Szamocin, Gołańcz, Wapno, Damasławek), warmińsko-mazurskiego
(Nowe Miasto Lubawskie, Biskupiec, Grodziczno, Kurzętnik).
W wydaniach „Gazety Pomorskiej” w dniach 07.12.2012, 14.12.2012, 21.12.2012 i
28.12.2012r. ukażą się kupony z pytaniami.
Podanie prawidłowych odpowiedzi na pytania, podpisanie i dostarczenie kompletu 4
kuponów do Redakcji Gazety Pomorskiej jest warunkiem koniecznym by wziąć udział w
konkursie.
Komplet kuponów można dostarczyć do Redakcji tradycyjną pocztą na adres Bydgoszcz ul.
Zamoyskiego 2 z dopiskiem „Quiz o regionie”. Termin przesłania odpowiedzi to 14 stycznia
2013r.
Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz członkowie ich
najbliższych rodzin (wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, osoby pozostające w
faktycznym pożyciu i osoby pozostające w stosunku przysposobienia z osobami będącymi
pracownikami Organizatora).

§5
Zasady przyznania nagród, ogłoszenie wyników i zasady przekazania nagród
1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w
celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia laureatów
Konkursu, Organizator powoła komisję (w dalszej części zwaną „Komisją”). W skład

Komisji wejdą osoby wyznaczone przez Organizatora, zgodnie z protokołem powołania
Komisji.
2. Pytania konkursowe opublikowane w Konkursie w dniach 07.12.2012, 14.12.2012,
21.12.2012 obejmują ogólne informacje na temat Regionu, tutaj rozumianego jako zasięg
wydawniczy Gazety Pomorskiej(o którym mowa w § 4 pkt. 1), pytanie opublikowane
28.12.2012r jest pytaniem otwartym i wymaga uzasadnienia.
3. Komisja sprawdzi czy przesłane kupony zawierają prawidłowe odpowiedzi na zadane
pytania.
4. Spośród Uczestników Konkursu, którzy udzielili prawidłowych odpowiedzi na Pytania
Konkursowe Komisja wybierze 14, którzy udzielili najciekawszych odpowiedzi na pytanie z
28.12.12 i przyzna im nagrody.
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§6
Nagrody w Konkursie
Nagrodami w konkursie są następujące produkty:
 nożyce elektryczne 600W
1szt.
 odkurzacz elektryczny NAC
1szt.
 wykaszarka WE552
1szt.
 kosiarka elektr 1000W
1szt.
 pilarka SPS
1szt.
 nożyce do żywopłotu Flymo 600XP
1szt.
 podkaszarka elektryczna Flymo Mini Trim Auto Plus
1szt.
 opryskiwacz profession 9l
1szt.
 opryskiwacz titan
1szt.
 opryskiwacz profession 5l
1szt.
 opryskiwacz profession 7l
1szt.
 opryskiwacz profession 12l
1szt.
 opryskiwacz masters plus 2l
1szt.
 kosiarka samojezdna do trawy
1szt.
Organizator Konkursu każdorazowo od wartości wygranych powyżej kwoty 760 zł brutto
odprowadzi w imieniu Laureata zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości zgodnej z
obowiązującymi przepisami.
Lista zwycięzców konkursu zostanie ogłoszona na łamach Gazety Pomorskiej w dniu 18
stycznia 2013r.
Termin oraz miejsce wręczenia nagrody zostaną ustalone osobiście z laureatami.
Laureat konkursu najpóźniej w dniu odbioru nagrody okaże dowód opłaty prenumeraty
„Gazety Pomorskiej” za odpowiedni miesiąc.
W przypadku nieodebrania nagrody w terminie do 14 lutego 2013r., pozostanie ona do
dyspozycji Organizatora.

§7
Dane osobowe
1.Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w zakresie i w celach niezbędnych do
przeprowadzenia Konkursu, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami oraz
wydania nagród Laureatom Konkursu. Uczestnicy podają dane dobrowolnie oraz mają prawo
dostępu do nich i ich poprawiania, z zastrzeżeniem, że odmowa podania danych uniemożliwi
wydanie nagród.
2.Przetwarzanie danych osobowych Uczestników następuje zgodnie z ustawą o ochronie
danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorem
danych osobowych jest Organizator.
§8
Postępowanie reklamacyjne
1. Prawo do wniesienia reklamacji związanej z niniejszym Konkursem
uczestnikowi Konkursu.
2. Reklamacje mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej
Konkursu, najpóźniej 30 dni od dnia opublikowania ostatecznych
Reklamacje, które wpłyną po tym terminie nie będą uwzględniane.
3. Reklamacje należy wysłać listem poleconym lub dostarczyć osobiście

przysługuje każdemu
od dnia rozpoczęcia
wyników głosowania.
na adres:

Media Regionalne Sp. z o.o.
ul. Zamoyskiego 2
85-063 Bydgoszcz
Na kopercie powinien znajdować się dopisek " Quiz o Regionie -reklamacja”.
4. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika Konkursu,
przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem.
5. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji, włączając
w to zawiadomienie uczestnika o wyniku reklamacji.
6. Organizator, rozpatrując reklamacje, stosować się będzie do postanowień niniejszego
regulaminu.
§9
Przedawnienie roszczeń
1. Roszczenia z tytułu konkursu przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, kiedy
roszczenie stało się wymagalne.
2. W przypadku zgłoszenia reklamacji w terminie, o którym mowa w § 8, pkt. 2., bieg
terminu przedawnienia ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia
udzielenia przez Organizatora odpowiedzi na reklamację.

§ 10
Udostępnianie Regulaminu
Pełna treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona do wglądu wszystkim
zainteresowanym w siedzibie Organizatora oraz na stronach internetowego serwisu
pomorska.pl przez okres trwania konkursu, począwszy od dnia jego rozpoczęcia.
§ 11
Ochrona danych osobowych
Dane osobowe uczestników konkurs przetwarzane będą w zakresie określonym w § 7 pkt. 1, a
w szczególności w celu komunikacji z uczestnikami oraz wydania nagród zwycięzcom.
§ 12
Postanowienia końcowe
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie uczestników
Konkursu oraz osób trzecich.
2. Zwycięzcy nagrody nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości
nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego). Organizator nie
ponosi odpowiedzialności za jakość i Użyteczność wygranej przez laureata Konkursu
nagrody (w tym odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady rzeczy będącej
nagrodą).
3. Odpowiedzialnym z tego tytułu jest osoba udzielająca gwarancji (sprzedawca).
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów w regulaminie.
5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów zgłoszeń oraz terminów
wyłaniania zwycięzców.
§ 13
Moc wiążąca Regulaminu
Materiały reklamowo-promocyjne Konkursu mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą
moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego regulaminu.
§ 14
Sąd i prawo właściwe
1. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z niniejszym regulaminem lub Konkursem
będą rozstrzygane przez sądy właściwe dla siedziby Organizatora.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa
polskiego.

