Regulamin konkursu
Konkurs dla użytkowników Zwierciadlo.pl: Konkurs International Language School
1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU
1.1.Organizatorem konkursu „Konkurs urodzinowy” dla użytkowników portalu Zwierciadlo.pl, zwanego dalej „Konkursem”, jest spółka Wydawnictwo Zwierciadło Sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie 00 - 324, ul. Karowa 31A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Sądu
Rejonowego dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Są- dowego
pod numerem KRS: 0000067108, NIP: 525 – 22 – 22 - 636, zwana dalej Organi- zatorem.
1.2.Konkurs trwa od 11.12.2015 r. do dnia 20.12.2015 r.
1.3 . Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. ZASADY KONKURSU
2.1.Aby wziąć udział w Konkursie należy odpowiadając na zadanie konkursowe wysłane
drogą mailową.
2.2.Zgłoszenie konkursowe należy wysłać na adres mailowy
konkurs.portal@zwierciadlo.pl.
2.3.Zgłoszenie konkursowe powinno stanowić pisemną odpowiedź na pytanie zawarte w
treści wymienionego wyżej maila, po uprzednim dokonaniu rejestracji.
2.4.W tytule maila należy wpisać „Konkurs International Language School”
2.5.Komisja konkursowa wyłoni i nagrodzi autorów 36 najbardziej przekonujących, zdaniem
jury, odpowiedzi. O rodzaju przyznanej nagrody decyduje kolejność napłynięcia zgłoszenia
na adres konkursowy.
2.6.Kryteria oceny są subiektywne i zależą wyłącznie od członków powołanej Komisji
Konkursowej.
2.7.Zwycięzca zostanie poinformowany o nagrodzie drogą mailową, najpóźniej do
22.12.2015 r.
2.8.Osoba upoważniona przez Organizatora wyśle do każdego z nagrodzonych e-mail z
prośbą o przesłanie Komisji danych potrzebnych do dostarczenia nagród, tj.: imienia i
nazwiska, dokładnego adresu, numeru telefonu.
2.9. Niedostarczenie wymienionych danych przez nagrodzonego w ciągu kolejnych 2 dni
roboczych oznacza automatyczną i dobrowolną rezygnację z nagrody.

3. NAGRODY
3.1. Nagrodami w konkursie są:
 zestaw kosmetyków marki Sylveco
 zestaw do nauki języka angielskiego PONS (3 książki)
 zestaw do nauki języka niemieckiego PONS (2 książki)
 wielki słownik obrazkowy (ang-niem-fran-hisz) PONS
 zestaw słownik LONGMAN + torba filcowa w sam raz na zajęcia językowa
najnowsze i interesujące tytuły od Wyd. PWN
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4. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
4.1. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie za wyjątkiem osób
Wymienionych w pkt. 4.2. Regulaminu. Każdy z uczestników Konkursu (dotyczy zarówno
danych osobowych jak i adresu e-mail) może wygrać tylko jedną nagrodę
4.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora,
członkowie ich najbliższej rodziny oraz inne osoby biorące udział w przygotowaniu i
prowadzeniu Konkursu.
4.3.Nagroda będąca zaproszeniem na koncert może zostać zrealizowana tylko na tery- torium
RP.
5. ODBIÓR NAGRODY
5.1.Nagroda w postaci zaproszenia zostanie przekazana nagrodzonemu
5.2.Nagroda w postaci książki zostanie przekazana na wskazany przez nagrodzonego adres.
5.3.Podczas odbioru przesyłki, odbiorca jest proszony o rozpakowanie jej w Obecności
kuriera lub listonosza i sprawdzenie czy nie jest uszkodzona. W przypadku dostarczenia
uszkodzonej przesyłki jedynie otwarcie jej w obecności osoby dostarczającej upoważnia do
złożenia reklamacji. Reklamacja składana jest wówczas do Poczty Polskiej lub odpowiedniej firmy kurierskiej.
5.4.Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych laureat Konkursu
obciążony zostanie podatkiem dochodowym z tytułu wygranej o wartości przekraczają- cej
kwotę 760,00 zł, w wysokości 10% wartości nagrody, którego uiszczenie
Organizatorowi w terminie 14 dni od dnia powiadomienia przez Organizatora o wygranej, jest
warunkiem koniecznym do otrzymania nagrody.
5.5. Wysyłka nagród, wygranych w konkursie, nastąpi najpóźniej w ciągu 2 tygodni od
opublikowania wyników konkursu. W przypadku nieodebrania nagrody przez laureata
prawidłowo przesłanej przez Organizatora na podany adres, prawo do nagrody przepa- da.

5.8.Uczestnikom nie przysługuje prawo do żądania wypłaty ekwiwalentu pienięż- nego w
zamian za nagrodę, ani zamiany na inną nagrodę.
5.9.Dane osobowe uczestników konkursu w zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania,
numer telefonu oraz adres email będą przetwarzane przez organizatora konkursu, tj.
„Wydawnictwo Zwierciadło” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-324, ul. Karowa 31A w
celu realizacji umowy przystąpienia do konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia lub
marketingu własnych produktów organizatora konkursu.
5.9.1.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.
5.9.2.Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Jedynie w przypadku nagrody
głównej dane laureata zostaną przekazane przyrzekającemu nagrody, w celu realizacji
nagrody. Regulamin konkursu do wglądu w siedzibie organizatora. Dane osobowe
uczestników konkursu będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
5.9.3.Organizator informuje, iż Nazwy Użytkowników (loginy) konkursu zostaną
opublikowane na stronie internetowej Organizatora (www.zwierciadlo.pl) w ramach
rozwiązania konkursu.
6. KOMISJA
6.1. Do kontroli prawidłowości Konkursu powołana zostanie Komisja Konkursowa w
składzie:
Katarzyna Margielska
Aleksandra Mijakoska-Siemion
6.2. Komisja będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań
wynikających z niniejszego regulaminu.
7. REKLAMACJE
7.1. Reklamacje związane z Konkursem będą przyjmowane przez Organizatora wyłącz- nie w
formie pisemnej, na adres korespondencyjny Organizatora w Warszawie Gdański Business
Center ul. Inflancka 4 a (budynek A), piętro 1 terminie 7 dni od daty zakończenia konkursu.
7.2. Wszelkie reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, nazwę
konkursu, jak również dokładny opis reklamacji.
7.3. Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Reklamacyjna.
7.4. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data
stempla pocztowego na reklamacji.
7.5. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną
nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

7.6. Zainteresowani, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym
najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną.
7.7. Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
8.1. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie
internetowej www.zwierciadlo.pl.
8.2. Dokonując zgłoszenia konkursowego, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady
Konkursu zawarte w niniejszym regulaminie.
8.3. W przypadku mniejszej liczby laureatów niż nagród konkursowych Organizator
zastrzega sobie prawo innego rozdysponowania nagrodami Konkursu.
8.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą
miały przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919 –921 Kodeksu Cywilnego.
8.5. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:
8.5.1. zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w
stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia
zdarzeń losowych w tym siły wyższej,
8.5.2. niedoręczenie Uczestnikowi nagrody spowodowane nie podaniem przez Uczestnika
danych adresowych lub błędnym ich podaniem.
8.5.3. świadczone przez Pocztę Polską i firmy kurierskie usługi pocztowe.
8.6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w
przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na
organizowanie Konkursu.

