Regulamin Konkursu "Rok z Urbnews.pl”
Postanowienia ogólne:
1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs „Rok z Urbnews.pl“,
zwany dalej „Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu jest Urbnews.pl - blog o urbanistyce i gospodarce przestrzennej,
zwany dalej Organizatorem.
3. Fundatorem nagród jest Wydawnictwo Raster.
4. Konkurs odbywa się w terminie od 1 grudnia 2014 do 14 grudnia 2014 roku.
Cel konkursu:
1. Promocja wydawnictwa Raster oraz bloga Urbnews.pl.
Założenia organizacyjne:
1. W Konkursie udział mogą brać wszyscy, z wyjątkiem osób będących redaktorami bloga
oraz innych osób biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu.
2. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
3. Zasady Konkursu oraz oceniania:
Zadanie konkursowe polega na odgadnięciu tytułu i autora książki, która jest jednocześnie
nagrodą w konkursie. W celu ułatwienia zadania, redakcja portalu zamieści wskazówki na
stronie www.urbnews.pl, pierwsza pojawi się w momencie zamieszczenia informacji o
konkursie. Każdy uczestnik może udzielić jednej odpowiedzi dziennie. W przypadku
zgłoszenia z wieloma odpowiedziami, uwzględniona zostanie wyłącznie pierwsza z nich.
a. Odpowiedzi należy przesłać pod adres: konkurs@urbnews.pl, w temacie podając imię i
nazwisko.
b. W treści wiadomości prosimy o podanie danych kontaktowych: powtórzenie imienia,
nazwiska oraz adresu e-mail.
c. Zgłaszając się do Konkursu i akceptując Regulamin, Uczestnik oświadcza, że jest
pełnoletni i posiada pełną zdolność do czynności prawnych. w rozumieniu polskiego
prawa lub jest osobą niepełnoletnią (w dniu przystąpienia do Konkursu Uczestnik ma
co najmniej 13 lat) i posiada zgodę rodzica lub opiekuna prawnego, na udział w
Konkursie, który akceptuje treść niniejszego Regulaminu.
e. Odpowiedzi można nadsyłać do 14 grudnia 2014 roku do godziny 23:59.
Późniejsze zgłoszenia nie będą brane pod uwagę.

Rozstrzygnięcie konkursu
1. W Konkursie wybrany zostanie jeden Zwycięzca.
2. Wybór zwycięzcy nastąpi w drodze losowania
3. Poprawna odpowiedź oddana po opublikowaniu pierwszej podpowiedzi będzie traktowana
podczas losowania jak 8 poprawnie oddanych głosów. Wraz z publikacją każdej kolejnej
odpowiedzi, liczba ta zmniejszać się będzie o jeden głos.
Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej drogą e-mailową w terminie do siedmiu dni
roboczych od terminu zakończenia konkursu. Imię i nazwisko Zwycięzcy zostanie podane do
publicznej
wiadomości
na
oficjalnym
profilu
Facebook'owym
Urbnews
(www.facebook.com/urbnews.pl) oraz na stronie internetowej wydarzenia (www.urbnews.pl).
4. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
Nagrody
1. Nagrodą w konkursie jest książka ufundowana przez wydawcę – wydawnictwo Raster.
2. Nagroda zostanie wysłana na adres wskazany przez Zwycięzcę. Koszty wysyłki pokrywają
Organizatorzy.
3. W przypadku dłuższego niż 2 tygodnie braku reakcji ze strony Zwycięzcy, nagroda zostanie
przekazana osobie, które jako druga udzieliła poprawnej odpowiedzi.
Dane osobowe
1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w zakresie
prowadzenia i realizacji Konkursu, w tym z otrzymaniem/zrealizowaniem nagród,
sprawozdawczością finansową związaną z Konkursem i w celu zamieszczenia na profilu na
portalu Facebook jego danych osobowych jako Zwycięzcy.

2. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w Konkursie
oraz niezbędne do wydania nagrody.
Postanowienia końcowe
1. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.urbnews.pl.
2. Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, jest
równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika oświadczenia w przedmiocie akceptacji
niniejszego Regulaminu i zgodą na przetwarzanie jego danych osobowych przez
Organizatora (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002
r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
3. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za: zdarzenia uniemożliwiające
prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie
mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych niezależnych od
Organizatorów.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu
w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających
wpływ na organizowanie Konkursu.
5. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
(Dz.
U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.)
6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do
czasu jego zakończenia.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyn. Decyzja
taka zostanie podana do publicznej wiadomości.
8. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy polskiego kodeksu
cywilnego.
9. Wszelkie informacje, reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu można
uzyskać pod adresem e-mail: konkurs@urbnews.pl W tytule wiadomości należy
napisać: Regulamin.

