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Konkurs „35 maja” 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Konkursu („Organizator”) jest Fundacja „ABCXXI – Cała Polska 

czyta dzieciom” z siedzibą w Warszawie przy ul. Rosoła 44 A, 02 – 786 Warszawa, 

zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 00000 

97051. 

2. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie w serwisie 

Facebook, na stronie fanowskiej Organizatora 

(https://www.facebook.com/calapolskaczytadzieciom) od 7 czerwca 2020 r. do 

16 czerwca 2020 roku do godz. 12.00. Odpowiedzi należy przesyłać na adres: 

konkurs@cpcd.pl 

3. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie ogłoszone do dnia 23 czerwca 2020 r. na 

stronie fanowskiej Organizatora 

(https://www.facebook.com/calapolskaczytadzieciom), w komentarzu pod 

postem Konkursowym, gdzie zostaną opublikowane imiona i pierwsza litera 

nazwiska zwycięzców. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wynikach konkursu 

w wiadomości prywatnej mailem.  

4. Dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora będą 

wykorzystywane tylko i wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu. 

5. Konkurs i wysyłka nagród odbywają się wyłącznie na terenie Polski. 

6. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o 

grach losowych i zakładach wzajemnych. 

II WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda pełnoletnia osoba 

fizyczna, która:  

a)zaakceptuje niniejszy Regulamin  

b) jest użytkownikiem serwisu www.facebook.com i posiada aktywne, 

osobiste konto na wspomnianym serwisie  
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c) posiada pełną zdolność do czynności prawnych  

d) zrealizuje wraz z dzieckiem/dziećmi zadanie konkursowe: 

 
ZADANIE KONKURSOWE 

Prosimy o podanie tytułów trzech książek dla młodych czytelników, 
których bohaterami są konie i napisanie imion tych koni, a także 
wykonanie rysunku/obrazka przynajmniej jednego z nich (praca 
plastyczna płaska, technika dowolna). 
 
e) prześle zadanie konkursowe mailem na adres konkurs@cpcd.pl do 16 
czerwca do godziny 12.00, w tytule wiadomości pisząc „35 maja”, w 
treści maila podając imię/imiona oraz wiek dziecka/dzieci – 
autora/autorów pracy plastycznej 
 

2. Komentarze oraz wiadomości przesłane po wyznaczonym czasie uznaje się za 
nieważne. Nie będą one brać udziału w Konkursie. 

3. Celem zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, Organizator powołuje 

Komisję Konkursową, które wyłoni laureatów Konkursu. 

4. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień 

niniejszego Regulaminu rozstrzyga Organizator. 

III NAGRODY 

1. Nagrodami są audiobooki „35 maja” z autografem Piotra Fronczewskiego 

oraz materiały promocyjne Fundacji (zakładki do książek itp.)  

2. Nagrodę, tj. po jednym egzemplarzu ww. audiobooka otrzyma troje 

uczestników Konkursu.  Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez Komisję 

Konkursową.   

3. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody lub na ich równowartość 

pieniężną. 

4. Zwycięzca nie może przenieść prawa do nagrody na inne osoby. 

5. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o wygranej w WIADOMOŚCI 

PRYWATNEJ PRZEZ MAIL oraz w komentarzu pod postem konkursowym na 

stronie fanowskiej Organizatora do 23 czerwca 2020 r. 
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6. Uczestnik, który znalazł się na liście Zwycięzców Konkursu, powinien w ciągu 

4 dni od daty publikacji wyników Konkursu przesłać swoje dane osobowe (imię, 

nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu) w wiadomości prywatnej do 

strony fanowskiej Organizatora lub mailem na adres: konkurs@cpcd.pl  

7. Nagrody będą wysyłane tylko na terytorium Polski na koszt Organizatora w 

terminie 14 dni od momentu otrzymania pełnych danych potrzebnych do 

wysyłki. 

8. W przypadku braku kontaktu Zwycięzcy Konkursu w ciągu 7 dni od daty 

ogłoszenia wyników, nagrody pozostają do wyłącznej dyspozycji Organizatora. 

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika 

niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub 

innych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie nagrody w 

związku z prowadzonym Konkursem. 

IV DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

1. Podanie przez Uczestnika danych osobowych (imię, nazwisko, adres 

zamieszkania na terytorium Polski, numer telefonu) dla celów związanych z 

Konkursem jest dobrowolne, ale niezbędne do wydania przez Organizatora 

nagrody. 

2. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na zamieszczenie imienia i nazwiska 

Uczestnika Konkursu na stronie fanowskiej Organizatora w serwisie 

Facebook.com. 

3. Uczestnicy Konkursu poprzez przystąpienie do udziału w Konkursie wyrażają 

zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych 

wskazanych w treści Regulaminu. Dane osobowe udostępnione przez Uczestnika 

będą przetwarzane w celu prawidłowego przeprowadzenia 

4. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. 

Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Uczestnicy 

Konkursu mają prawo do kontroli przetwarzania swoich danych osobowych na 
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zasadach i w zakresie określonym w ww. ustawie, tj. prawo do wglądu do danych, 

prawo ich poprawiania oraz prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych. 

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie 

wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. 

 


