REGULAMIN KONKURSU NA DZIENNIK „DZIEŃ PO DNIU” ORGANIZOWANEGO PRZEZ WYDAWNICTWO
ZWIERCIADŁO SP. Z O.O.
1.

WARUNKI OGÓLNE.

1.1.

Konkurs na dziennik „Dzień po dniu” (zwany dalej „Konkursem”) jest organizowany przez spółkę pod
firmą „Wydawnictwo Zwierciadło” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Karowej 31a, zarejestrowaną w
rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000067108, zwaną dalej
Organizatorem.

1.2.

W trakcie trwania Konkursu tekst regulaminu będzie dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora tj. w
Warszawie przy ul. Karowej 31a oraz na stronie internetowej www.zwierciadlo.pl.

1.3.

Warunki uczestnictwa w Konkursie podlegają niniejszemu regulaminowi, a każde zgłoszenie uczestnika
będzie jednoznaczne z faktem, iż uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią regulaminu, wyraża zgodę
na jego brzmienie i poddanie się jego warunkom.

2.

CZAS I MIEJSCE ORGANIZOWANIA KONKURSU

2.1.

Organizator ustala czas trwania Konkursu od dnia ukazania się na polskim rynku wydawniczym numeru
9/2014 miesięcznika Zwierciadło 13.08.2014r.

2.2.

Miejscem organizowania Konkursu jest terytorium Rzeczpospolitej Polski. Rozstrzygnięcie Konkursu
nastąpi w siedzibie Organizatora – w Warszawie ul. Karowej 31a.

3.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

3.1.

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. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Zwierciadła, a
także inne osoby, które brały udział w organizowaniu Konkursu, wraz z członkami ich najbliższej rodziny.
Tematem pracy konkursowej jest praca w formie dziennika. Praca ma być oryginalna, wcześniej
niedrukowana, nie mogą to być też internetowe blogi. Objętość pracy powinna mieć nie mniej niż dziesięć i
nie więcej niż pięćdziesiąt stron. Preferujemy prace napisane na komputerze, ale przyjmujemy też
rękopisy, jeśli pismo jest czytelne. Praca nie może zawierać treści naruszających dobra osobiste osób
trzecich. Więcej szczegółów na str. 98-99 „Zwierciadła” nr 9/2014.

3.2

3.3. Wzięcie udziału w Konkursie uzależnione jest od spełnienia łącznie następujących warunków:
3.3.1. spełnienie warunków określonych w punkcie 3.1. niniejszego Regulaminu,
3.3.2. wysłanie w kopercie pracy konkursowej spełniającej wymogi określone w niniejszym Regulaminie, w tym w
szczególności wskazane w punkcie 3.2. powyżej, na adres: Wydawnictwo Zwierciadło Sp. z o.o. ul.
Karowa 31a, 00 – 324 Warszawa lub e-mailem na adres: sekretariat@grupazwierciadlo.pl (w temacie
maila: „Dzień po dniu”) w terminie nie później niż do 28.02.2015r . wraz ze wskazaniem jej autora w formie
imienia i nazwiska lub pseudonimu 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 w przesłanym e-mailu.

4. TRYB I ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU.
4.1. Na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie przyznamy jedną nagrodę główną, jedną nagrodę
drugą, jedną nagrodę trzecią oraz pięć wyróżnień i otrzymają je osoby, których prace konkursowe zostaną
wybrane przez zespół redakcyjny, pod przewodnictwem Tomasza Jastruna, jako najlepsze.
4.2. Wysłanie pracy konkursowej na Konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem przez autora zgody na:
- bezpłatną publikację tej pracy na łamach miesięcznika Zwierciadło w postaci materialnej lub w Internecie,
w terminie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników Konkursu;

- zamieszczenie imienia i nazwiska lub pseudonimu autora publikowanej pracy w przypadku jej publikacji
na łamach miesięcznika Zwierciadło lub w Internecie na stronie www.zwierciadlo.pl;
- opublikowania imienia i nazwiska lub pseudonimu autora pracy na łamach Zwierciadła oraz stronie
www.zwierciadlo.pl, w przypadku nagrodzenia lub wyróżnienia w Konkursie.
4.3. Nadzór nad prawidłowością organizacji i przebiegiem Konkursu sprawować będzie Komisja Konkursowa
powołana przez Organizatora Konkursu.
4.4. Od dnia rozpoczęcia Konkursu do dnia 13.08.2014 roku Organizator będzie zbierał wszystkie prace
konkursowe. Do 28.05.2015 r. Komisja Konkursowa dokona wyboru prac konkursowych
nagrodzonych oraz wyróżnionych, przy czym Organizator zastrzega sobie prawo przedłużenia
wyboru prac oraz ogłoszenia laureatów w przypadku otrzymania dużej ilości prac konkursowych.
Wszyscy laureaci i wyróżnieni otrzymają Przepustki Literackie „Zwierciadła”, przesłane na adres wskazany
w punkcie 3.3.2 niniejszego regulaminu. Przez wybór zwycięskiej i wyróżnionych prac konkursowych
należy rozumieć zapoznanie się Komisji Konkursowej z treścią wszystkich nadesłanych prac,
dopuszczenie do Konkursu prac spełniających kryteria wskazane w punkcie 3.2. niniejszego Regulaminu
oraz dokonanie wyboru prac najlepszych spośród prac dopuszczonych do Konkursu w oparciu o literackie
walory danej pracy.
4.5. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na łamach jednego z numerów miesięcznika „Zwierciadło”
następujących po zakończeniu Konkursu lub na stronie www.zwierciadlo.pl
4.6. Prace konkursowe będą przechowywane w siedzibie Organizatora przez okres 1 roku od dnia
rozstrzygnięcia przedmiotowego Konkursu.
5.

NAGRODY

5.1. W Konkursie na dziennik „Dzień po dniu” zostaną przyznane następujące nagrody:
I nagroda główna – bonu o wartości 5000 zł netto do wykorzystania na dowolnie wybraną wycieczkę do Turcji z
oferty Neckermann Polska w sezonie Lato 2015. Laureat sam wybiera hotel, oraz termin wycieczki do kwoty 5000
zł. Wartość pakietu jest zgodna z cenami Neckermann Polska obowiązującym w danym sezonie (Laureat może je
sprawdzić w dowolnym biurze podróży z ofertą Neckermann Polska lub na stronie www.neckermann.pl, wartość
nagrody 5000zł (10% podatku od wartości nagrody pokrywa zwycięzca).
II nagroda – Zegarek marki Burberry The City, o wartości 3040 zł brutto (10% podatku od wartości nagrody
pokrywa zwycięzca)
III nagroda – Długopis Montblanc. Wartość nagrody 2 720 zł brutto (10% podatku od wartości nagrody pokrywa
zwycięzca)
7 wyróżnień – 7 zapachów marki Karl Lagerfeld o pojemności 85 ml o wartości ok. 349 zł brutto każdy
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
wydane Zwycięzcom osobiście, pełnomocnikowi na podstawie pełnomocnictwa z podpisem
poświadczonym notarialnie lub za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej. Zwycięzcy zostaną
powiadomieni o wygranej, o dacie, miejscu i sposobie odbioru nagrody listem poleconym (za
poświadczeniem odbioru przez Organizatora Konkursu), telefonicznie lub e-mailem.
6.2.

Zwycięzcy są zobowiązani do uiszczenia podatku dochodowego od wartości wygranej Nagrody zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do

powstrzymania się z wydaniem Nagrody do czasu dopełnienia przez poszczególnych Zwycięzców
obowiązku podatkowego.
7.

INNE POSTANOWIENIA REGULAMINU

7.1.

Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

7.2.

Uczestnik ma prawo zrezygnować z Nagrody.

7.3.

Roszczenie o wydanie Nagrody wygasa w sytuacji, gdy nie została ona odebrana do dnia 30 grudnia
2015 r. lub gdy Zwycięzca nie uiści ciążącego na nim zobowiązania z tytułu podatku dochodowego, o
którym mowa w punkcie 7.2. regulaminu.

7.4. W przypadkach określonych w punkcie 7.2 i 7.3. Komisja Konkursowa dokona dodatkowego wyboru innej
osoby, zgodnie z regulaminem i przyzna w ten sposób wybranemu Zwycięzcy nagrodę nie odebraną przez
pierwotnego Zwycięzcę. Termin do odbioru Nagrody i zapłaty podatku dochodowego od wygranej
Zwycięzcy wyłonionemu w trybie niniejszego punktu wynosi 60 dni od dnia doręczenia listu poleconego,
informacji telefonicznej lub e-mailowej, o których mowa w punkcie 6.1. W przypadku bezskutecznego
upływu tego terminu roszczenie o wydanie Nagrody wygasa.
7.5. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu zgłaszać należy w formie pisemnej do Organizatora na adres:
„Wydawnictwo Zwierciadło” Sp. z o.o. ul. Karowej 31a, 00-324 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 7 dni od dnia ich wpływu.
Decyzja Organizatora o uznaniu bądź nie uznaniu reklamacji jest ostateczna.. Reklamacje związane z
Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa.
7.6. 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.
7.7.

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.

7.8.

Postanowienia niniejszego regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i
interpretacja należy wyłącznie do Organizatora i stanowi podstawę pracy Komisji Konkursowej

