
REGULAMIN KONKURSU 

§ 1. Konkurs

Konkurs, o którym mowa w niniejszym regulaminie (zwany dalej „Konkursem”) jest skierowany do
podmiotów: osoby fizyczne, będące konsumentami w rozumieniu art. 22 ustawy kodeks cywilny (Dz.
U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (zwanych
dalej „Uczestnikami”).

§2. Organizator Konkursu

1. Organizatorem Konkursu jest Wydawnictwo Naukowe PWN SA. w Warszawie, ul. Daimlera 2, 02-
460 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000067444, NIP 526-01-52-235, Kapitał Zakładowy
4.250.606 PLN, zwane dalej („Organizator”).

2.  Organizator  składa  określone  w  Regulaminie  przyrzeczenia  publiczne  oraz  jest  wyłącznie
odpowiedzialny  za  przeprowadzenie  Konkursu  i  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  działania  lub
zaniechania  Fundatora  podjęte  w  związku  z  ufundowaniem  i  zrealizowaniem  Nagrody  na  rzecz
Zdobywcy Nagrody, ani nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wad Nagród w Konkursie.

3.  Konkurs  jest  przeprowadzony  w  ramach  portalu  społecznościowego  Facebook
http://www.facebook.com (dalej „Serwis Facebook”) oraz stron www bibliotek, które oferują swoim
Czytelnikom dostęp do Słownika PWN-Oxford w IBUKU Librze.

4. Konkurs nie jest zarządzany, administrowany, wspierany ani stowarzyszony z serwisem Facebook.
Wszelkie dane osobowe wymagane i powierzane przez uczestników w czasie trwania Konkursu, są
przekazywane Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook.

5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym,
loterią promocyjną, grą,  której  wynik zależy od przypadku, ani  żadną inną formą przewidzianą w
ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540,).

§ 3. Fundator Nagród w Konkursie

1. Fundatorem Nagród w Wydawnictwo Naukowe PWN SA (zwane dalej "Fundatorem")

2.  Fundator  składa  określone  w  Regulaminie  przyrzeczenie  publiczne  oraz  jest  wyłącznie
odpowiedzialny za ufundowanie Nagród w Konkursie. Nagrody w Konkursie wydaje Organizator.

§ 4. Czas Trwania Konkursu

 



Konkurs rozpoczyna się w dniu 12 czerwca 2017 o godzinie 9.00 i  kończy się 16 czerwca 2017 o
godzinie 11.59.

§ 5. Wgląd w Regulamin Konkursu

Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona w siedzibie Organizatora oraz na fanpage’u każdej z
bibliotek biorących udział w konkursie.

§6. Warunki uczestnictwa w Konkursie

1.  Uczestnikiem Konkursu (zwanego dalej  „Uczestnikiem”)  może być  każda  osoba fizyczna,  która
łącznie spełnia następujące warunki:

- jest czytelnikiem biblioteki biorącej udział w konkursie,

- prześle odpowiedź na zadane pytanie na adres karolina.blaziak@pwn.pl

2. Każda osoba, która spełni łącznie podane powyżej kryteria, staję się uczestnikiem konkursu (dalej
„Uczestnik”).

3. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 22
Kodeksu cywilnego. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie o pełnej
zdolności do czynności prawnych, osoby niepełnoletnie (ale powyżej 13 lat) uczestniczą w Konkursie
za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.

4. Z udziału w Konkursie są wykluczeni pracownicy Organizatora (Wydawnictwa Naukowego PWN).

§7. Zasady konkursu / wyłonienia zwycięzców

1. Celem konkursu jest promocja Słownika PWN-Oxford w IBUKU Librze. 

2. Zadaniem uczestnika konkursu jest odpowiedź na pytanie: 

Wyniki  badania  ankietowego  przeprowadzonego  w  Wielkiej  Brytanii  sugerują,  że  Anglicy  są
kociarzami: aż 95 proc. z nich uważa, że kot jest członkiem rodziny, ponad połowa przyznaje, że ze
swoich problemów zwierza się swojemu kotu, a 10 proc. woli przytulić się do kota niż partnera. 

Wejdź  na  libra.ibuk.pl,  otwórz  słownik  PWN-Oxford  i  odpowiedz  na  pytanie:  w  ilu  idiomach
odnotowanych  w  Wielkim  Słowniku  angielsko-polskim  PWN-Oxford  występuje  to  sympatyczne
zwierzę?

Uwaga: tylko kierunek angielsko-polski



3.  5 pierwszych osób, które poprawnie odpowiedzą na pytanie, otrzymują nagrody.

4. Jeden uczestnik może wygrać nagrodę tylko raz. Każdy uczestnik może brać udział w konkursie
nieskończoną ilość razy.

6. Przez czas trwania konkursu można wygrać następujące nagrody:

-  Słownik  angielsko-polski  PWN-Oxford,  Wydawnictwo  Naukowe  PWN,  2016.  (jeden  egzemplarz
książki)

- długopis z logo IBUK Libra

- notes z logo IBUK Libra

- torba materiałowa z logo IBUK Libra

- zakreślacz z logo IBUK Libra

- zestaw karteczek z logo IBUK Libra

7. Nad przyznaniem nagród czuwa Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. Zgłoszenie się
do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

8. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez
niego  warunków  niniejszego  Regulaminu.  Decyzja  Organizatora  o  wykluczeniu  Uczestnika  jest
ostateczna.

9.  Organizator  nie ponosi  odpowiedzialności  za  podanie nieprawidłowych danych osobowych lub
adresowych  przez  Uczestników  Konkursu.  W przypadku  braku  możliwości  skontaktowania  się  ze
Zwycięzcą w ciągu 7 dni roboczych z tego powodu, Zwycięzca traci prawo do nagród. Organizator nie
ma obowiązku przyznania nagrody kolejnej osobie.

10.  Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  nieotrzymanie  bądź  nieodebranie  z  przyczyn
technicznych niezależnych od Organizatora informacji o zwycięstwie  poprzez serwis Facebook.

§8. Nagrody

1. W Konkursie przyznawane są nagrody (dalej: „Nagrody”):

-  Słownik  angielsko-polski  PWN-Oxford,  Wydawnictwo  Naukowe  PWN,  2016.  (jeden  egzemplarz
książki)

- długopis z logo IBUK Libra

- notes z logo IBUK Libra

- torba materiałowa z logo IBUK Libra

- zakreślacz z logo IBUK Libra

- zestaw karteczek z logo IBUK Libra



2. Nagród w Konkursie nie można wymieniać na ekwiwalent pieniężny lub na inne nagrody rzeczowe.

3. Każdemu uprawnionemu do nagrody Uczestnikowi przysługuje prawo do jednej Nagrody w czasie
trwania Konkursu.

4. Zwycięzcy otrzymają nagrody za pośrednictwem przesyłki pocztowej, pod warunkiem przekazania
adresu do wysyłki drogą mailową na adres: karolina.blaziak@pwn.pl

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podane dane przez uczestników konkursu.

6.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo do  nieprzyznania  części  lub  całości  nagród  przewidzianych
Regulaminem w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych, braku wystarczającej liczby zgłoszeń
lub  usterek  i  błędów  natury  technicznej  niezależnych  od  Organizatora,  a  także  jeśli  zgłoszenia
Uczestników, w subiektywnej ocenie Organizatora, będą niezgodne z wymaganiami przedstawionymi
w Regulaminie.

 

7.  Organizator zastrzega możliwość zmiany nagród w Konkursie,  jeśli  przyznanie  którejś  z  nagród
będzie niemożliwe z przyczyn niezależnych od Organizatora. W takim przypadku Organizator przyzna
nagrody w postaci innych produktów o wartości identycznej lub zbliżonej do nagród, o których mowa
w rozdziale 8 punkt 1.

8. Nagrody zostaną wysłane do 60 dni roboczych od rozstrzygnięcia konkursu.

§9 Zasady rozstrzygnięcia konkursu / wyłonienia zwycięzców

 1. Uczestnikom Konkursu zostaną przyznane Nagrody zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym
Regulaminie.

3. Decyzja Organizatora lub Komisji Konkursowej jest ostateczna.

§ 10. Informacja o wynikach Konkursu

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej drogą mailową na adresy, z których zostały
przesłane poprawne odpowiedzi w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu.

2.  Organizator  i  Fundator  nie  ponoszą  odpowiedzialności  za  niemożność  przekazania  nagrody
Zdobywcy  z  przyczyn  od  niego  niezamierzonych,  a  zwłaszcza  podania  błędnego  adresu  przez
Zdobywcę lub błędów technicznych skrzynki pocztowej Uczestnika.

§ 11. Anulowanie nagród



Jeżeli  po  dacie  rozstrzygnięcia  Konkursu  pojawią  się  okoliczności,  w  wyniku  których  odpadnie
podstawa  przyznania  nagród  (np.  otrzymanie  dowodu  oszustwa  w  Konkursie),  dany  Uczestnik
Konkursu  będzie  zobowiązany  do  zwrotu  nagród  oraz  wszelkich  kosztów  poniesionych  przez
Organizatora/Fundatora z tytułu przyznania takiemu Uczestnikowi nagrody (lub: będzie zobowiązany
zwrócić  koszty  poniesione  przez  Organizatora/Fundatora  w  związku  z  uzyskaniem  przez  takiego
Uczestnika Nagrody), w terminie 7 dni od daty otrzymania stosownego wezwania od Organizatora.

§12. Reklamacja

1.  Reklamacje  związane z  przebiegiem lub wynikami Konkursu należy  kierować na piśmie,  listem
poleconym, na adres Organizatora: Daimlera 2, 02-460 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs IBUK Libra”,
w terminie  do  30  dni  od  daty  zakończenia  Konkursu  (liczy  się  data  otrzymania  reklamacji  przez
Organizatora).  Reklamacja  zostanie  rozpatrzona  przez  Organizatora  w  terminie  7  dni  od  jej
otrzymania. Uczestnik Konkursu zostanie poinformowany o wynikach postępowania reklamacyjnego
drogą elektroniczną.

2. Reklamacje spóźnione lub nie zawierające adresu zwrotnego nadawcy nie będą rozpatrywane.

3.  Decyzja  Komisji  Konkursowej  w  przedmiocie  reklamacji  jest  ostateczna  i  wiążąca.  Uczestnik
zostanie  powiadomiony  o  niej  listem poleconym,  zgodnie  z  danymi  podanymi  w korespondencji
reklamacyjnej w terminie 28 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.

§ 13. Odpowiedzialność za przesyłki

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminowe doręczenie przez pocztę listów, przesyłek
oraz poczty elektronicznej, wysyłanych do i przez Uczestników Konkursu, w związku z przebiegiem
Konkursu. 

§ 15. Dane osobowe i zgoda na przetwarzanie danych osobowych

1.  Warunkiem udziału  w Konkursie jest  podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych
osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania
nagrody. 

2.  Przystępując  do  Konkursu  i  akceptując  niniejszy  regulamin  Uczestnik  wyraża  zgodę  na
przetwarzanie  podanych  przez  niego  danych  osobowych  przez  Organizatora.  Dane  będą
przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§16 Prawa i obowiązki Organizatora



1.  Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  jakiekolwiek  zakłócenia  w  działaniu  łącz
teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

2.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  wykluczenia  z  udziału  w  konkursie  Uczestników,  a  w
skrajnych przypadkach do blokowania uczestnictwa w konkursie tych Uczestników, którzy naruszają
postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności:

- prowadzą działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami lub a w szczególności, gdy godzą
swym zachowaniem w interesy osób trzecich,

- prowadzą działania, co, do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że mogą one prowadzić do
prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania konkursu,

- prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzą w jego wizerunek.

3. W przypadku zaistnienia siły wyższej lub innego zdarzenia, na które Organizator nie ma wpływu,
Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  przedłużenia,  skrócenia,  zawieszenia,  przerwania  lub
odwołania  konkursu.  W  takim  przypadku  Organizator  poinformuje  Uczestników  o  powodach
zaistniałych  zmian  i  zaproponuje  inną  formę  Konkursu,  która  nie  pogorszy  dotychczasowych
warunków uczestnictwa, a w szczególności nie będzie oferować nagrody o mniejszej wartości lub
gorszej jakości jak pierwotnie przyrzekaną.

4.  Organizator  akcji  nie  ponosi  odpowiedzialności,  jeśli  Użytkownik  nie  może  wziąć  udziału  w
Konkursie z następujących przyczyn:

-  ewentualne  problemy  techniczne,  w  szczególności  związane  z  działaniem  dostawców  usług
internetowych, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w konkursie,

-  połączenia internetowe,  w szczególności  za przerwanie,  zawieszenie lub zniekształcenie takiego
połączenia mogących spowodować stratę lub zniszczenie treści przesłanych na podany adres mailowy

- naruszenie przez Uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich.

§17. Postanowienia końcowe

Organizatorowi i/lub Fundatorowi przysługuje prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu
w uzasadnionych przypadkach, z zastrzeżeniem, że zmiany nie mogą pozbawić Uczestników ich praw
nabytych na podstawie Regulaminu. Ewentualne zmiany będą dokonywane w formie aneksów do
Regulaminu oznaczonych kolejnym numerem oraz datą. Regulamin w zmienionej formie obowiązuje
od daty oznaczonej w treści oraz jego umieszczenia na Portalu.

O  zakończeniu  lub  zmianie  zasad  Konkursu  wszyscy  uczestnicy  zostaną  poinformowani  za
pośrednictwem profili oraz stron www bibliotek biorących udział  

Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu.

We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego oraz inne właściwe obowiązujące przepisy prawa.


