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REGULAMIN	KONKURSU	„Pokoloruj	mój	świat	na	niebiesko	i	na…	niebiesko”	
	
1.Postanowienia	ogólne	

1. Regulamin	 określa	 zasady,	 zakres	 i	 warunki	 uczestnictwa	 w	 Konkursie	 pod	 nazwą	
„Pokoloruj	 mój	 świat	 na	 niebiesko	 i	 na…	 niebiesko”	 (dalej	 zwany	 „Konkursem”),	
organizowanym	na	stronie	internetowej	rickriordan.pl	

2. Organizatorem	 konkursu	 jest	 Wydawnictwo	 Galeria	 Książki	 s.c.	 z	 siedzibą	 w	 Krakowie	
przy	ul.	Rejtana	4/10	(dalej	zwane	„Organizatorem”).	

3. Konkurs	rozpoczyna	się	17	sierpnia	i	trwa	do	30	sierpnia	2017	r.	do	godziny	23:59.	
2.	Uczestnicy	Konkursu	

1. Uczestnikiem	 konkursu	 może	 zostać	 każda	 osoba,	 która	 jest	 zarejestrowanym	
Użytkownikiem,	 czyli	 posiada	 konto	na	 stronie	 rickriordan.pl,	 jest	mieszkańcem	Polski	 i	
która	 do	 dnia	 30	 sierpnia	 2017r.	 do	 godziny	 23:59	 wyśle	 na	 adres	 mailowy	
percy@percyjackson.pl	 autorską	 pracę	 plastyczną	 będącą	 propozycją	 kolejnej	 strony	
kolorowanki	o	Percym	Jacksonie.	

2. Praca	zgłoszona	do	konkursu	musi	stanowić	oryginalną	twórczość	Uczestnika	Konkursu.		
3. W	konkursie	mogą	brać	udział	wyłącznie	osoby	fizyczne.	
4. Osoby	niepełnoletnie	mogą	brać	udział	w	konkursie	wyłącznie	za	zgodą	rodziców	lub	ich	

prawnych	opiekunów.	
5. Uczestnik	 nie	 może	 wziąć	 udziału	 w	 konkursie	 więcej	 niż	 jeden	 raz,	 pod	 rygorem	

wykluczenia	z	konkursu.	
6. Z	 uczestnictwa	w	 Konkursie	wyłączeni	 są	 członkowie	władz	 i	 pracownicy	 Organizatora,	

a	także	członkowie	ich	najbliższych	rodzin.	
7. Uczestnik	konkursu	wyraża	zgodę	na	przetwarzanie	swoich	danych	osobowych	(zgodnie	

z	Ust.	 z	 dn.	 29.08.1997	 r.	 o	 ochronie	 danych	 osobowych	Dz.	U.	Nr	 101/2002,	 poz.	 926	
z	późn.	zm.)	przez	Wydawnictwo	Galeria	Książki	s.c.	oraz	przez	inne	podmioty	działające	
w	 imieniu	 Wydawnictwa	 Galeria	 Książki	 s.c.	 wyłącznie	 na	 potrzeby	 przeprowadzenia	
konkursu	 -	 głównie	 wysyłki	 nagród	 -	 oraz	 na	 otrzymywanie	 informacji	 handlowych	
i	marketingowych	drogą	elektroniczną	(zgodnie	z	Ust.	z	dn.	18.07.2002	r.	o	świadczeniu	
usług	drogą	elektroniczną	Dz.	U.	Nr	144/2002,	poz.	1204).	Uczestnik	konkursu	przekazuje	
dane	dobrowolnie	oraz	przyjmuje	do	wiadomości,	że	przysługuje	mu	prawo	do	wglądu	do	
swoich	danych	osobowych	oraz	ich	poprawiania,	a	także,	że	w	każdym	czasie	przysługuje	
mu	prawo	do	odwołania	zgody	na	przesyłanie	informacji	drogą	elektroniczną	na	podany	
adres	e-mail.	

3.	Zasady	Konkursu	
1. Konkurs	jest	urządzany	i	prowadzony	na	zasadach	określonych	w	niniejszym	Regulaminie.	
2. Aby	 wziąć	 udział	 w	 Konkursie	 należy	 tworzyć	 autorską	 pracę	 plastyczną	 (technika	

dowolna)	 –	 czarno-biały	 szkic	 przypominający	 kartkę	 kolorowanki.	 Praca	 powinna	
przedstawiać	 wybraną	 scenę	 z	 książek	 Ricka	 Riordana.	 Jako	 dodatkowy	 element	
Uczestnik	może	przesłać	pokolorowaną	pracę.	

3. Pracę	należy	przesłać	w	terminie	do	30	sierpnia	2017	r.	do	godziny	23:59	mailem.	
4. W	tytule	maila	należy	wpisać:	„Pokoloruj	mój	świat	na	niebiesko	i…	niebiesko”	a	w	treści	

maila	należy	podać	swoją	nazwę	Użytkownika	ze	strony	rickriordan.pl.		
5. Wysłanie	przez	uczestnika	konkursu	pracy	na	podany	adres	e-mail	 jest	 równoznaczne	z	

akceptacją	niniejszego	Regulaminu.	
6. Udział	w	Konkursie	oznacza	wyrażenie	zgody	na	publikację	pracy	konkursowej	na	stronie	

rickriordan.pl	 oraz	 na	 profilach	 należącym	 do	 Wydawnictwa	 Galeria	 Książki	 s.c.	 w	
serwisach	takich	jak	facebook.	

7. Informacja	o	konkursie	została	opublikowana	w	środkach	masowego	przekazu.	
8. Komisja	Konkursowa	wyłoni	jednego	laureata	spośród	uczestników	konkursu.	

4.	Nagroda	w	Konkursie	
1. Nagrodą	jest:	
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Percy	Jackson.	Książka	do	kolorowania	+	profesjonalny	zestaw	kredek	
Nagrody	ufundowało	Wydawnictwo	Galeria	Książki	s.c.	

2. Do	 dnia	5	 września	 2017r.	 Komisja	 Konkursowa	 wyłoni	 zwycięzcę.	 Wyniki	 zostaną	
ogłoszone	 na	 stronie	 internetowej	 rickriordan.pl	 oraz	 na	 profilu	 należącym	 do	
Wydawnictwa	Galeria	Książki	s.c.	w	serwisie	facebook.	

3. Warunkiem	 przekazania	 nagrody	 jest	 podanie	 przez	 osobę	 nagrodzoną	 danych	
osobowych.	W	przypadku	osoby	niepełnoletniej	warunkiem	przekazania	nagrody	będzie	
potwierdzenie	 chęci	 odebrania	 nagrody	 przez	 rodziców	 (lub	 prawnych	 opiekunów)	
nagrodzonej	osoby.	Niespełnienie	powyższych	warunków	jest	równorzędne	z	rezygnacją	
z	nagrody.	

4. Uczestnikowi	konkursu	przysługuje	prawo	do	rezygnacji	z	nagrody.	
5. Laureat	 konkursu	 zobowiązany	 jest	 w	 przeciągu	 3	 dni	 od	 daty	 ogłoszenia	 wyników	 w	

formie	 wiadomości	 elektronicznej	 na	 wskazany	 przez	 Organizatora	 adres	 e-mail	
(percy@percyjackson.pl)	 dostarczyć	 adres,	 na	 który	 ma	 zostać	 przesłana	 nagroda.	 Po	
upływie	tego	terminu	nagroda	przepada.	

6. Uczestnik	ponosi	pełną	odpowiedzialność	za	prawdziwość	i	podanych	danych	osobowych.	
Uczestnik	traci	prawo	do	nagrody,	jeżeli	poda	niepełny	adres	korespondencyjny,	podany	
adres	będzie	nieprawidłowy	lub	uniemożliwiający	doręczenie	nagrody.	

7. Nagrody	mogą	zostać	wysłane	do	laureatów	jedynie	pod	adres	znajdujący	się	na	terenie	
Polski.		

5.	Rozstrzygnięcie	Konkursu	
1. Celem	 rozstrzygnięcia	 Konkursu	 Organizator	 powoła	 Komisję	 Konkursową.	 W	 skład	

Komisji	wejdą	dwie	osoby	delegowane	przez	Organizatora.	
2. Decyzje	podjęte	przez	Komisję	są	ostateczne.	
3. Ogłoszenie	 wyników	 nastąpi	 najpóźniej	 5	 września	 2017r.	 na	 stronie	 internetowej	

rickriordan.pl	
6.	Rozdanie	Nagród:	

1. Nagroda	zostanie	wysłana	do	laureata	konkursu,	pod	wskazany	przez	niego	adres.	
2. Nieodebranie	 przesyłki	 z	 nagrodą	 w	 terminie	 określonym	 przez	 doręczyciela	 jest	

równoznaczne	z	rezygnacją	Uczestnika	z	nagrody.	
7.	Reklamacje	

1. Decyzja	 Komisji,	 co	 do	 wskazania	 laureatów	 Konkursu	 oraz	 przyznania	 im	 nagród	 jest	
ostateczna	i	nie	podlega	reklamacji.	

8.	Zmiana	Regulaminu.	
1. Wydawnictwo	Galeria	Książki	s.c.	zastrzega	sobie	prawo	zmiany	postanowień	niniejszego	

Regulaminu	 w	 dowolnym	 terminie	 bez	 podania	 przyczyny	 przy	 zastosowaniu	
odpowiednich	 form	 informacji	 i	 zawiadomień	 uczestników	 konkursu.	 Za	 odpowiednią	
formę	 poinformowania	 uczestników	 o	 zmianie	 w	 Regulaminie	 konkursu	 uważa	 się	
zamieszczenie	informacji	o	zmianie	na	stronie	blog.percyjackson.pl.	

9.	Postanowienia	końcowe.	
1. Regulamin	konkursu	jest	dostępny	na	stronie	internetowej	rickriordan.pl.	
2. Wydawnictwo	Galeria	Książki	 s.c.	nie	będzie	ponosić	odpowiedzialności,	w	sytuacji,	 gdy	

jego	 warunki	 zostaną	 zmienione	 lub	 zostanie	 anulowany.	 Żadne	 roszczenia	 będące	
następstwem	ww.	zdarzeń	nie	będą	przez	Wydawnictwo	Galeria	Książki	s.c.	uznane.	

3. Wydawnictwo	 Galeria	 Książki	 s.c.	 nie	 ponosi	 odpowiedzialności	 za	 brak	 możliwości	
udziału	w	konkursie	wynikający	z	winy	leżącej	po	stronie	uczestnika.	

4. Wydawnictwo	 Galeria	 Książki	 s.c.	 nie	 będzie	 ponosić	 odpowiedzialności	 za	 szkodę	
powstałą	 w	 związku	 z	 udziałem	 uczestnika	 w	 konkursie.	 Żadne	 roszczenia	 będące	
następstwem	ww.	zdarzeń	nie	będą	przez	Wydawnictwo	Galeria	Książki	s.c.	uznane.	

5. Udział	uczestnika	oznacza	jego	zgodę	na	warunki	zawarte	w	niniejszym	Regulaminie.	
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6. Wydawnictwo	 Galeria	 Książki	 s.c.	 nie	 ponosi	 odpowiedzialności	 za	 prawidłowe	
i	terminowe	 doręczenie	 przez	 doręczyciela	 przesyłek	 wysłanych	 w	 związku	
z	prowadzeniem	konkursu	w	imieniu	Wydawnictwo	Galeria	Książki	s.c.	

7. Niniejszy	Regulamin	jest	jedynym	dokumentem	mającym	wiążącą	moc	prawną	w	zakresie	
realizacji	 konkursu.	 Materiały	 reklamowe	 mają	 jedynie	 charakter	 promocyjno-
informacyjny.	

8. Administratorem	 danych	 osobowych	 podanych	 przez	 Uczestnika	 konkursu	 jest	
Organizator.	

9. Uczestnik	konkursu	oświadcza,	iż	jest	autorem	zgłoszonej	do	konkursu	pracy.		
10. Organizator	może	wykluczyć	Uczestnika	 z	 udziału	w	Konkursie	w	przypadku	naruszenia	

przez	uczestnika	postanowień	niniejszego	Regulaminu.	
11. Organizator	nie	ponosi	 odpowiedzialności	 za	podanie	przez	Uczestnika	nieprawdziwych	

lub	 niewłaściwych	 danych	 dotyczących	 adresu	 zamieszkania	 lub	 innych	 danych	
uniemożliwiających	 lub	 opóźniających	wręczenie	 przez	 Organizatora	 nagród	w	 związku	
z	prowadzeniem	konkursu.	

12. Spory	 związane	 z	 konkursem	 będą	 rozstrzygane	 przez	 Sąd	Powszechny	 właściwy	 dla	
siedziby	Wydawnictwa	Galeria	Książki	s.c.,	Kraków	ul.	Rejtana	4/10	

13. W	kwestiach	nieuregulowanych	stosuje	się	przepisy	Kodeksu	Cywilnego.	


