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REGULAMIN KONKURSU 

pn. „Początek wszystkiego – konkurs dla BLOGERÓW" 

(zwany dalej Regulaminem) 

 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu (zwanego dalej Konkursem) jest Wydawnictwo Otwarte 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (30-513), przy ul. 

Smolki 5/302, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000258848, NIP: 

677-227-02-57, REGON: 120262709, wysokość kapitału zakładowego: 400.000,00 

(czterysta tysięcy) złotych, zwana dalej Organizatorem. 

2. [Nazwa i warunki Konkursu] Konkurs prowadzony jest pod nazwą „Początek 

wszystkiego – konkurs dla BLOGERÓW", a jego zasady, zakres i warunki uczestnictwa 

w Konkursie określa niniejszy Regulamin. 

3. [Ogłoszenie Konkursu] Konkurs zostanie ogłoszony w newsletterze Moondrive 

wysyłanym przez Organizatora do jego subskrybentów oraz na profilu Moondrive, 

prowadzonym w portalu Facebook pod adresem www.facebook.com/moondriveksiazki.  

4. [Cel bezpośredni Konkursu, streszczenie zasad] Celem bezpośrednim Konkursu jest 

wyłonienie i nagrodzenie dwudziestu osób, które na prowadzonym przez siebie blogu 

opiszą w najbardziej poruszający sposób moment w ich życiu, który zmienił wszystko 

na lepsze i/lub dał początek czemuś nowemu, oraz nominują w portalu Facebook lub 

Instagram kolejnych 3 (trzech) blogerów do dokonania analogicznych wpisów 

(opisujących ten wyjątkowy moment w ich życiu). Zasady Konkursu zostały 

szczegółowo określone w części III Regulaminu. 

5. [Cel pośredni Konkursu] Celem pośrednim Konkursu jest promocja książki pt. 

„Początek wszystkiego” autorstwa Robyn Schneider, której wydawcą jest Organizator 

Konkursu – Wydawnictwo Otwarte Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. 

6. [Nabór zgłoszeń konkursowych] Zgłoszenia konkursowe za pośrednictwem poczty 

elektronicznej można przesyłać na adres konkurs@moondrive.pl w dniach od 

__czerwca 2017 r. od godz. 00.00 do _______ 2017 r. do godz. 23.59 (dalej: „Czas 

Trwania Konkursu”). Wybór i ogłoszenie listy Laureatów zostaną dokonane do dnia 

http://www.facebook.com/moondriveksiazki
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___ 2017 r.  

7. [Słowniczek] Na potrzeby opracowania Regulaminu i zgodnego z prawem 

przeprowadzenia Konkursu przyjmuje się następujące znaczenie użytych w 

Regulaminie wyrażeń (w kolejności alfabetycznej): 

a) Laureat – zdobywca Nagrody w Konkursie, powiadomiony o jej przyznaniu m.in. 

w drodze ogłoszenia listy Laureatów na Profilu i/lub za pośrednictwem wiadomości 

e-mail, przesłanej na adres podany w zgłoszeniu konkursowym; 

b) Nagroda – bon zakupowy o wartości 100 zł do wykorzystania w EMPIK, 

przeznaczony dla Uczestnika, którego Wpis został przez Komisję Konkursową 

uznany za jeden z dwudziestu najbardziej poruszających. W Konkursie zostanie 

łącznie przyznanych dwadzieścia Nagród, szczegółowo opisanych w części IV 

Regulaminu; 

c) Nominacja – wskazanie osoby fizycznej prowadzącej blog o tematyce związanej z 

książkami, dokonane przez Uczestnika Konkursu w ramach jego konta (profilu) w 

portalu Facebook lub Instagram w formie hiperłącza, którego kliknięcie 

przekierowuje bezpośrednio do konta tej osoby, i oznaczone hasztagiem 

#mojpoczatekwszystkiego; 

d) Profil – profil (fanpage) pod nazwą Moondrive, prowadzony przez Organizatora w 

portalu Facebook pod adresem internetowym 

www.facebook.com/moondriveksiazki; 

e) Regulamin – niniejszy Regulamin, określający m.in. zasady i zakres Konkursu oraz 

warunki udziału w Konkursie; 

f) Uczestnik Konkursu – osoba fizyczna prowadząca bloga o tematyce związanej z 

książkami, spełniająca warunki uczestnictwa w Konkursie, która zgłosiła swój 

udział w Konkursie poprzez przesłanie prawidłowego, tj. zgodnego z wymogami 

Regulaminu, zgłoszenia konkursowego; 

g) Wpis – wypowiedź pisemna zamieszczona na blogu prowadzonym przez 

Uczestnika, stanowiąca twórczy i poruszający opis momentu w jego życiu, który 

zmienił wszystko na lepsze i/lub dał początek czemuś nowemu, i dodatkowo 

zatytułowana (oznaczona) hasztagiem #mojpoczatekwszystkiego. W Konkursie 

będą podlegały ocenie wyłącznie Wpisy zgodne z wymogami Regulaminu. 

8. Poza postanowieniami zawartymi w Regulaminie, obowiązujące będą także komunikaty 

i informacje w sprawie Konkursu, pochodzące od Organizatora, a publikowane na 

http://www.facebook.com/moondriveksiazki
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Profilu „Moondrive” (https://www.facebook.com/MoondriveKsiazki/?fref=ts), 

prowadzonym w portalu Facebook. 

9. Nabór zgłoszeń konkursowych odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej, 

przesłanej na adres konkurs@moondrive.pl. Prawidłowe zgłoszenie konkursowe 

zawiera aktywne linki (odsyłacze) do Wpisu oraz do trzech (3) Nominacji. Zgłoszenia 

dokonane w inny sposób niż wskazany powyżej, jak również zgłoszenia dokonane przez 

osobę niespełniającą warunków uczestnictwa Konkursie, nie uprawnia/ją do udziału w 

Konkursie i nie będą traktowane przez Organizatora jako biorące udział w Konkursie. 

10. Regulamin Konkursu dostępny będzie w siedzibie Organizatora oraz na profilu 

Moondrive, prowadzonym w portalu Facebook pod adresem 

www.facebook.com/moondriveksiazki. 

11. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest w pełni dobrowolne i wolne od opłat. 

 

II. Uczestnicy Konkursu - warunki udziału 

1. Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do osób fizycznych, które: 

a) najpóźniej w dniu zgłoszenia udziału w Konkursie ukończyły 13. rok życia i nie 

ukończyły 25. roku życia; 

b) prowadzą bloga o tematyce związanej z książkami, w ramach którego publikują 

wpisy przynajmniej od stycznia 2017 r.; 

c) w dniu zgłoszenia udziału w Konkursie i co najmniej do dnia jego zakończenia 

posiadają zarejestrowane (w oparciu o prawdziwe dane) i aktywne konto w 

serwisie Facebook i/lub Instagram, 

z zastrzeżeniem warunków określonych w ust. 2 – 9 poniżej. 

2. W Konkursie mogą brać udział zarówno osoby nominowane przez innego Uczestnika w 

ramach jego konta w portalu Facebook lub Instagram (tj. osoby pochodzące z 

Nominacji), jak również osoby wcześniej nienominowane (tj. niepochodzące z 

Nominacji). 

3. Przystąpienie do udziału w Konkursie przez osobę, która ukończyła lat 13, a nie 

ukończyła lat 18, i/lub przez inną osobę ograniczoną w zdolności do czynności 

prawnych, może dokonać się wyłącznie za zgodą jej przedstawiciela ustawowego. 

Organizator ma prawo do weryfikacji zgody udzielonej przez przedstawiciela 

ustawowego poprzez wymaganie przedstawienia skanu lub oryginału oświadczenia o 

zgodzie na udział w Konkursie osoby ograniczonej w zdolności do czynności prawnych, 

https://www.facebook.com/MoondriveKsiazki/?fref=ts
mailto:konkurs@moondrive.pl
http://www.facebook.com/moondriveksiazki
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na dowolnym etapie trwania Konkursu. 

4. Nieprzedstawienie – w razie żądania Organizatora – odpowiednio skanu lub oryginału 

oświadczenia przedstawiciela ustawowego o zgodzie na udział w Konkursie powoduje 

wykluczenie Uczestnika z udziału w Konkursie i pozbawienie go prawa do ewentualnej 

Nagrody, niezależnie od spełnienia pozostałych warunków udziału określonych 

niniejszym Regulaminem. 

5. Udział w Konkursie wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu w całości. 

Przystąpienie do udziału w Konkursie poprzez przesłanie zgłoszenia konkursowego, o 

którym mowa w cz. I ust. 6 Regulaminu, jest równoznaczne z potwierdzeniem przez 

Uczestnika, że: 

a) zapoznał się z Regulaminem i zaakceptował jego postanowienia, 

b) jest osobą posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych lub jest osobą 

nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych, której przedstawiciel 

ustawowy wyraził zgodę na udział w Konkursie, 

c) udziela Organizatorowi zgody na wykorzystywanie swoich danych w zakresie 

imienia i nazwiska podanego przy rejestracji konta w portalu Facebook, nazwy 

użytkownika przypisanej do konta Uczestnika w portalu Instagram, oraz adresu e-

mail, z którego pochodziło zgłoszenie konkursowe, dla celów związanych z 

prawidłowym przeprowadzeniem Konkursu, w tym do publicznego ogłoszenia 

wyników Konkursu na Profilu, 

d) spełnia pozostałe warunki udziału w Konkursie. 

6. W Konkursie nie mogą uczestniczyć osoby będące pracownikami lub pełnomocnikami 

Organizatora, pracownikami innych podmiotów współpracujących z Organizatorem w 

związku z organizacją lub obsługą Konkursu, jak również członkowie ich najbliższych 

rodzin. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa powyżej, rozumie się: 

rodziców, opiekunów prawnych, rodzeństwo, małżonka, rodziców małżonka i osoby 

pozostające w stosunku przysposobienia. 

7. Przed zgłoszeniem udziału w Konkursie każda osoba zainteresowana udziałem powinna 

zapoznać się z warunkami określonymi w Regulaminie i w przypadku braku spełnienia 

któregokolwiek z warunków Regulaminu, względnie spełnienia warunku 

wykluczającego udział w Konkursie, zobowiązana jest do powstrzymania się od udziału 

w Konkursie. 

8. W przypadku stwierdzenia, iż Uczestnik narusza którekolwiek z postanowień 
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Regulaminu lub nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, a 

w szczególności w razie złożenia nieprawdziwych oświadczeń, niewykonania lub 

niewłaściwego wykonania któregokolwiek z elementów zadania konkursowego, 

określonych w części III ust. 1 pkt. a)-c), naruszenia przepisów prawa lub dobrych 

obyczajów w związku z uczestnictwem w Konkursie, decyzją Organizatora nastąpi 

dyskwalifikacja Uczestnika, niezależnie od spełnienia innych wymagań konkursowych, 

o czym zostanie on poinformowany w drodze wiadomości e-mail, z którego pochodziło 

zgłoszenie konkursowe. 

9. Uczestnik zdyskwalifikowany jest traktowany tak, jakby zrzekł się udziału w 

Konkursie. 

 

III. Zasady Konkursu 

1. Zadanie konkursowe polega na: 

a) zamieszczeniu przez Uczestnika Wpisu na prowadzonym przez niego blogu o 

tematyce związanej z książkami, w ramach którego w sposób twórczy i poruszający 

Uczestnik opisze moment w jego życiu, który zmienił wszystko na lepsze i/lub dał 

początek czemuś nowemu, oraz zatytułowaniu (oznaczeniu) Wpisu hasztagiem 

#mojpoczatekwszystkiego, oraz na  

b) zamieszczeniu przez Uczestnika trzech (3) Nominacji w ramach jego konta 

(profilu) w portalu Facebook lub Instagram, wraz z oznaczeniem ich hasztagiem 

#mojpoczatekwszystkiego. W ramach Nominacji powinny być wskazywane 

wyłącznie osoby fizyczne, spełniające warunki uczestnictwa w Konkursie określone 

w części II niniejszego Regulaminu, tj. przede wszystkim warunki wieku, 

prowadzenia bloga o tematyce związanej z książkami oraz posiadania aktywnego 

konta w portalu Facebook i/lub Instagram, a także na 

c) przesłaniu do Organizatora zgłoszenia konkursowego za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres konkurs@moondrive.pl, zawierającego aktywne linki 

(odsyłacze) do Wpisu oraz do trzech (3) Nominacji. 

2. Każdy z Uczestników może przesłać jedno zgłoszenie konkursowe. W razie większej od 

jednego liczby zgłoszeń pochodzących od danego Uczestnika, ocenie przez Komisję 

Konkursową, jako biorące udział w Konkursie, będzie traktowane zgłoszenie zgodne z 

wymogami Regulaminu, nadesłane przez danego Uczestnika jako pierwsze. 

3. Nabór zgłoszeń konkursowych odbywa się w Czasie Trwania Konkursu, tj. w dniach od 

mailto:konkurs@moondrive.pl
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8 czerwca 2017 r. od godz. 00.00 do 22 czerwca 2017 r. do godz. 23.59. 

4. Wybór i ogłoszenie listy Laureatów zostaną dokonane do dnia 4 lipca 2017 r. do godz. 

15:00. Lista Laureatów zostanie podana do publicznej wiadomości na Profilu 

„Moondrive”, prowadzonym w portalu Facebook. Zdobywcy Nagród mogą zostać o 

tym fakcie dodatkowo powiadomieni w drodze wiadomości e-mail przesłanej na adres, 

z którego pochodziło zgłoszenie konkursowe. 

 

IV. Nagrody w Konkursie 

1. W Konkursie zostanie przyznanych dwadzieścia Nagród, o których zdecyduje Komisja 

Konkursowa. 

2. Nagrody zostaną przyznane autorom zgłoszeń konkursowych najwyżej ocenionych 

przez Komisję Konkursową, biorącą pod uwagę następujące kryteria: 

a) poruszający charakter i zabarwienie emocjonalne Wpisu,  

b) oryginalność Wpisu. 

3. Każdy zdobywca Nagrody otrzyma bon EMPIK o wartości 100 zł, do zrealizowania w 

salonach EMPIK na terenie całej Polski i na empik.com (http://www.empik.com/karty-

prezentowe). Bon uprawnia do zakupu dowolnych produktów z asortymentu sklepu 

EMPIK oraz zachowuje ważność do wyczerpania limitu środków. 

4. Laureatom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody, 

ani prawo do zamiany Nagrody na inną rzecz lub ekwiwalent pieniężny.  

5. W skład Komisji Konkursowej będą wchodzić: 

a) Magdalena Marek, 

b) Anna Siwek, 

c) Maciej Migda. 

6. Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się w terminie i zgodnie z zasadami 

określonymi w części III ust. 4 Regulaminu. 

7. Organizator skontaktuje się z Laureatami w ciągu 3 dni od ogłoszenia listy Laureatów w 

drodze wiadomości e-mail przesłanych na adres, z którego pochodziło zgłoszenie 

konkursowe. 

8. Nagrody zostaną wysłane na koszt Organizatora w drodze przesyłek e-mailowych, 

nadanych w ciągu 2 tygodni od ogłoszenia listy Laureatów. 

9. W razie odstąpienia od udziału w Konkursie przez Uczestnika, dokonanego po wysłaniu 

mu Nagrody, bezpośrednie koszty odesłania Nagrody do Organizatora poniesie 
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Uczestnik. 

10. Laureat może zrzec się Nagrody. W przypadku zrzeczenia się Nagrody lub odstąpienia 

od udziału w Konkursie Nagroda Uczestnik traci prawo do Nagrody, która przechodzi 

do dyspozycji Organizatora. 

  

V. Reklamacje 

1. Reklamacje dotyczące Konkursu można składać drogą tradycyjną na adres siedziby 

Organizatora lub elektroniczną na adres konkurs@moondrive.pl. 

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać imię, nazwisko, dokładny adres 

korespondencyjny, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji oraz wskazanie 

roszczeń. 

3. Jeżeli właściwe przepisy prawa nie stanowią inaczej, Organizator udziela odpowiedzi 

na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację jest 

przesyłana na adres korespondencyjny podany w zgłoszeniu reklamacyjnym oraz na 

adres mailowy, z którego dokonano zgłoszenia reklamacyjnego. 

 

VI. Ochrona danych osobowych 

1. Zgłaszając swój udział w Konkursie, Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na 

przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych podanych przez niego w 

ramach uczestnictwa w Konkursie w celu umożliwienia przeprowadzenia Konkursu 

oraz publicznego informowania o jego Uczestnikach i Laureatach, w zakresie 

określonym w części II ust. 5 lit. c) Regulaminu. 

2. Administratorem danych osobowych podanych przez Uczestnika Konkursu jest 

Organizator Konkursu. 

3. Organizator Konkursu dba o należytą ochronę danych osobowych przekazanych mu 

przez Uczestników Konkursu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

4. Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych, ich 

poprawiania oraz usuwania. 

 

VII. Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do 

czasu jego ostatecznego rozstrzygnięcia, w tym do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia 

ewentualnych postępowań reklamacyjnych. 

mailto:konkurs@moondrive.pl
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2. W przypadku powstania jakichkolwiek sporów na tle niniejszego Regulaminu 

Uczestnicy oraz Organizator będą dążyć w pierwszej kolejności do ich ugodowego 

rozwiązania. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie jego 

trwania, jeżeli będzie do tego zmuszony na skutek niezależnych od siebie okoliczności, 

z tym jednak zastrzeżeniem, że zmiany takie nie naruszą praw nabytych Uczestników 

Konkursu, którzy zgłosili swój udział w Konkursie przed zmianą. Organizator 

poinformuje Uczestników o zmianie zasad i umieści zmienioną wersję Regulaminu 

obok poprzedniej. 

4. Uczestnik ma prawo odstąpienia od udziału w Konkursie na każdym etapie jego trwania 

i bez podania przyczyny, nie później jednak niż w terminie 14 dni od doręczenia 

Nagrody. Wykonanie prawa odstąpienia jest skuteczne wobec Organizatora, jeżeli 

oświadczenie o odstąpieniu od udziału w Konkursie zostanie przesłane do jego siedziby 

pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną na adres konkurs@moondrive.pl. Wzór 

oświadczenia o odstąpieniu od udziału w Konkursie zawiera załącznik nr 1 do 

niniejszego Regulaminu. 

 

mailto:konkurs@moondrive.pl
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Załącznik nr 1 – Oświadczenie Uczestnika o odstąpieniu od udziału w konkursie pt. 

„Początek wszystkiego – konkurs dla BLOGERÓW” 

 

Dane Uczestnika: 

Imię i nazwisko ________________________ 

Adres _________________________ 

______________________________ 

 

 

Działając imieniem własnym oświadczam, że niniejszym odstępuję od udziału w konkursie pt. 

„Początek wszystkiego – konkurs dla BLOGERÓW”. 

Zostałem/am poinformowany/a, że złożenie powyższego oświadczenia jest równoznaczne z 

pozbawieniem prawa do otrzymania Nagrody, a w razie otrzymania Nagrody – zobowiązuję się do jej 

odesłania do siedziby Organizatora na własny koszt w terminie 14 dni od złożenia nin. oświadczenia. 

 

 

________________________________  
(podpis Uczestnika) 

 


