REGULAMIN KONKURSU LITERACKO-ARTYSTYCZNEGO „MAŁY KSIĄŻĘ W MOIM ŻYCIU”
ORGANIZOWANEGO PRZEZ WYDAWNICTWO ZWIERCIADŁO SP. Z O.O.
POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1.1. Organizatorem konkursu „Mały Książę w moim życiu”” zwanego dalej „Konkursem”, jest „Wydawnictwo
Zwierciadło” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-676 Warszawa, ul. Postępu 14, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000067108, NIP: 525-22-22-636, zwana dalej Organizatorem.
1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym:
„Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
1.3. Konkurs będzie zorganizowany (rozgrywany) na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
1.4. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na www.zwierciadlo.pl.
1.5. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która w chwili przystąpienia do Konkursu miała
ukończone 18 lat. Przez dzień przystąpienia do Konkursu rozumie się datę stempla pocztowego na
kopercie zawierającej pracę konkursową.
1.6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i realizatorów Konkursu oraz inne osoby
współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również członkowie rodzin w/w pracowników i
współpracowników.
2. ZAŁOŻENIA KONKURSU
2.1. Konkurs będzie przeprowadzony na łamach miesięcznika „Zwierciadło” nr 07/2018 i 09/2017
2.2. Konkurs będzie trwał w dniach od 10. 09. 2018 do 4.10.2018
2.3. Rozwiązanie Konkursu, w tym zawierające imiona oraz miejscowość zamieszkania laureatów, fragment
lub zdjecie nagrodzonych prac zostanie ogłoszone w Zwierciadle 12/2018 oraz na www.zwierciadlo.pl.
2.4. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
2.5. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć tego uczestnika z udziału w
Konkursie (jak również odmówić mu przyznania nagrody), w stosunku, do którego powziął informację o
działaniach sprzecznych z Regulaminem.
3. ZASADY PRZEPROWADZANIA KONKURSU:
3.1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych
3.2. Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać pracę konkursową w formie pisemnej, szkiców, obrazów,
instalacji lub innej na temat przyjaźni, roli przyjaciół w życiu.
3.3. Prace powinny być przysyłane na adres mailowy konkurs@zwierciadlo.pl w temacie maila: Mały książę w
moim życiu lub na adres: Wydawnictwo Zwierciadło Sp.zo.o. ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa: z
dopiskiem „Mały książę w moim życiu” w terminie nie później niż do 4.10.2018 r . wraz ze wskazaniem
jej autora w formie imienia i nazwiska oraz podanie danych korespondencyjnych uczestnika do
wiadomości Organizatora na potrzeby realizacji Konkursu. Przez dzień wysłania pracy konkursowej
rozumie się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej tę pracę lub datę wpłynięcia/otrzymania
e-maila.
3.4. Warunkiem uzyskania prawa do nagrody jest przesłanie przez uczestnika danych pocztą lub mailem tj.
imienia, nazwiska, pełnego adresu pocztowego oraz numeru telefonu, umożliwiających identyfikację
kandydata oraz wysłanie nagrody. Uczestnik przesyła swoje dane na potrzeby odbioru nagrody oraz
ogłoszenia o wynikach Konkursu.
3.5. Uczestnicy Konkursu mogą przysłać dowolną ilość prac konkursowych, przy czym jedna osoba może
wygrać tylko 1 nagrodę w Konkursie.
3.6. Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu jest równoznaczne ze
złożeniem przez uczestnika oświadczenia w przedmiocie akceptacji niniejszego Regulaminu.

3.7. Dane osobowe uczestników Konkursu w zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu
komórkowego oraz adres e-mail będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu, tj. Wydawnictwo
Zwierciadło” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-676, ul. Postępu 14 (Administrator danych
osobowych) w szczególności w celu realizacji umowy przystąpienia do konkursu i jego prawidłowego
przeprowadzenia lub marketingu własnych produktów organizatora konkursu oraz w celu opublikowania
wyników Konkursu oraz przekazania laureatom nagród konkursowych. Gwarantujemy prawo wglądu do
swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania
danych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia w przypadku wygranej
dostarczenie do zwycięzcy nagrody. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane
osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane i chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).
Organizator informuje, iż dane osobowe laureatów konkursu zostaną opublikowane na stronie
internetowej Organizatora (www.zwierciadlo.pl) w ramach rozwiązania Konkursu.
4. TRYB I ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU.
4.1. Spośród nadesłanych zgłoszeń Komisja Konkursowa wybierze 3 najciekawszych, najbardziej
oryginalnych prac. Spośród w/w prac Komisja Konkursowa wyłoni jednego laureata, któremu przyzna
nagrodę główną oraz dwóch pozostałych laureatów, którym przyzna nagrodę II i III.
4.2. Wysłanie pracy konkursowej na Konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem przez autora zgody na:
- bezpłatną publikację tej pracy na łamach miesięcznika Zwierciadło i na www.zwierciadlo.pl
4.3. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na łamach „Zwierciadła” nr 12/2018 na stronie
www.zwierciadlo.pl w dniu 8.11.2018
4.4. Prace konkursowe będą przechowywane w siedzibie Organizatora przez okres 1 roku od dnia
rozstrzygnięcia Konkursu. Organizator zastrzega, że nagrody nie podlegają zamianie na inne produkty
lub nagrody ani na ich równowartość pieniężną.
4.5. Laureat Konkursu nie może przenieść prawa do odbioru przyznanych nagród na osoby trzecie, chyba,
że Organizator wyrazi na to pisemną zgodę.
4.6. Warunkiem otrzymania nagrody jest spełnienie przez zdobywcę nagrody wszystkich postanowień
niniejszego Regulaminu.
4.7. Uczestnik Konkursu przesyłając zgłoszenie do Konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i
nieograniczone prawa autorskie do przesłanych prac konkursowych, które są przejawem jego własnej
indywidualnej twórczości o oryginalnym charakterze i są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz
roszczeń podmiotów trzecich. W przypadku, gdyby oświadczenia, o których mowa powyżej okazały się
niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym osoba, która nadesłała zgłoszenie, w przypadku
ewentualnych roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność oraz oświadcza, że
ureguluje wszystkie związane z tym faktem poniesione przez Organizatora szkody. Ponadto, w sytuacji
o której mowa powyżej, osoba ta podlega dyskwalifikacji z Konkursu i zobowiązana jest do
niezwłocznego zwrotu przyznanej przez Organizatora nagrody.
4.9. Uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne (nieograniczone ilościowo, czasowo i
terytorialnie) oraz nieodpłatne korzystanie w całości jak i w dowolnie wybranych fragmentach z jego pracy
konkursowej (zgłoszenia) przez Organizatora na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w
szczególności:
a. Utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką, w tym fotokopiowanie i mikrokopiowanie;
b. Wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie we wszystkich wydaniach, niezależnie od formy,
standardu, systemu lub formatu, bez ograniczenia liczby nakładów, wydań oraz egzemplarzy; obejmuje to
także prawo do częściowego lub całkowitego przedruku (przed i po produkcji), w tym na fotokopiach,
mikrokopiach i mikroreprodukcjach, a także do powielania w inny sposób;
c. Wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji oraz
trwała lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub w części dowolnymi środkami i
w dowolnej formie;
d. Wykorzystywanie do celów marketingowych, w tym reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji
Organizatora; obejmuje to również utrwalanie i zwielokrotnianie poligraficzne oraz wykorzystanie tych
utrwaleń; utrwalanie audiowizualne dowolną techniką niezależnie do standardu, systemu i formatu;
nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy dowolnych środków

technicznych, w tym nadawanie za pośrednictwem satelity; nagrywanie na urządzeniach służących do
wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników dźwięku i obrazu, w tym powielania, rozpowszechniania i
odtwarzania nagrań, przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego
przekazu, po utrwaleniu na nośnikach dźwięku i/lub obrazu;
e. Publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez
siebie wybranym w tym w dowolnych – elektronicznym, cyfrowym itp. kanale komunikacji publicznej;
f. Wprowadzanie do obrotu, rozpowszechnianie egzemplarzy oraz ich kopii. Uczestnik Konkursu udziela
Organizatorowi na podstawie niniejszego postanowienia zezwolenia na korzystanie z zależnych praw
autorskich na wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyżej, o ile dla eksploatacji ww. pracy
konkursowej na tych polach konieczne lub potrzebne jest stworzenie utworu zależnego, a także
zezwolenia na udzielenie wzajemnego i równoczesnego lub samodzielnego opracowania, przeróbki,
adaptowania części lub całości w tym przez nadawanie im różnego rodzaju form (zmienionej, skróconej,
poszerzonej lub skondensowanej) z prawem do reprodukowania na nośnikach zapisu (dyskietce, karcie
pamięci, diapozytywie, slajdzie, mikrofilmie, fotokopii, mikroreprodukcji, nośniku CD oraz DVD itp.) oraz z
prawem do wykorzystania na nośnikach dźwięku i obrazu. Uczestnik Konkursu udziela również
Organizatorowi zezwolenia na udzielanie dalszych licencji w zakresie nabytych praw do ww. pracy
konkursowej.
4.10. Uczestnik konkursu wyraża zgodę aby jego praca konkursowa zgłoszona przez niego do Konkursu była
wykorzystywana stosownie do potrzeb Organizatora i/lub podmiotu przez Organizatora wskazanego i
wymogów jego publikacji oraz rozpowszechniania na w/w polach eksploatacji, poddawana stosownym
obróbkom, przeróbkom, adaptacji, dodawaniu tytułów i podtytułów, skrótów, adjustacji technicznej,
tworzeniu opracowań oraz poprawek w tym stylistycznych, ortograficznych i językowych, itp.
5.

NAGRODY

5.1. W Konkursie zostaną przyznane następujące nagrody:
I nagroda główna – pióro wieczne Classic Montblanc z kolekcji Mały Książe, cena 2 830 zł
II nagroda – pióro kulkowe Classic Montblanc z kolekcji Mały Książę, cena 2 270 zł
III nagroda – długopis Classic Montblanc z kolekcji Mały Książę, cena 1 970 zł
5.2. Nagrody mają charakter rzeczowy i nie można ich zamienić na ekwiwalent pieniężny.
6. WYDAWANIE NAGRÓD ORAZ ROZLICZENIA PODATKOWE.
6.1. Odbiór Nagród nastąpi po wyłonieniu przez Komisję Konkursową Zwycięzców Konkursu. Nagrody zostaną
wysłane za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej oraz o
ewentualnej dacie wysłania nagrody telefonicznie lub e-mailem.
6.2. Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie stanowi
10 % wartości nagrody. Zwycięzca zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej z tytułu podatku
nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przeznaczona jest na
zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie.
6.3 Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed
wydaniem Zwycięzcy nagrody odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego
zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. Zwycięzca jest zobowiązany
przekazać Organizatorowi wszelkie dane niezbędne do wypełnienia obowiązku podatkowego.
7.

KOMISJA

7.1. Do kontroli prawidłowości Konkursu powołana zostanie Komisja Konkursowa w skład której wejdą: Paulina
Stolarek, Joanna Derda, Anna Szaluś. Komisja będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora
wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

8.
8.1.
8.2.
8.4.

INNE POSTANOWIENIA REGULAMINU
Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
Uczestnik ma prawo zrezygnować z Nagrody.
Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu zgłaszać należy w formie pisemnej do Organizatora na adres:
„Wydawnictwo Zwierciadło” Sp. z o.o. ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa, w terminie 7 dni od daty
zaistnienia podstawy reklamacji pod rygorem wygaśnięcia wszelkich roszczeń uczestnika w związku z jego
udziałem w Konkursie. Ewentualne reklamacje rozpatrzone zostaną w terminie 21 dni od dnia ich wpływu.
Decyzja Organizatora o uznaniu bądź nie uznaniu reklamacji jest ostateczna.. Reklamacje związane z
Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa.
8.5. Autor oświadcza, iż autorskie prawa majątkowe oraz autorskie prawa zależne do Utworu stanowią jego
wyłączną własność oraz iż do dnia dzisiejszego nie zawarł żadnej umowy mającej za przedmiot te prawa,
a także iż ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenie zwrotne, i inne zarzuty jakie mogą w
przyszłości z tego powodu powstać.
8.6. Autor zobowiązuje się, że w przypadku gdy w trakcie rozporządzania i korzystania przez Nabywcę z
Utworu wystąpią przeciwko Nabywcy osoby trzecie z roszczeniami dotyczącymi korzystania z Utworu
Autor, po zawiadomieniu go o tym fakcie przez Nabywcę, wstąpi do toczącego się sporu oraz zobowiązuje
się, że w przypadku zasadności zgłaszanych roszczeń lub w przypadku gdy roszczenia te uzna sąd, w
całości je zaspokoi.
8.7. Postanowienia niniejszego regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i
interpretacja należy wyłącznie do Organizatora i stanowi podstawę pracy Komisji Konkursowej

