
Regulamin konkursu „Opowieści z drogi” (dalej zwany “Konkursem”): 

 

1. Organizatorem konkursu jest agencja Monday PR Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w              
Warszawie (02-607) przy ul. Czeczota 31 (dalej zwana „Organizatorem”). 

 

2. Wysłanie każdego Zgłoszenia Konkursowego (zwanego również      
Komentarzem) jest równoważne z akceptacją Regulaminu.  

 

3. Zadanie konkursowe polega na: 
a) Przeczytaniu czterech artykułów z cyklu „Opowieści z drogi” 
b) Udzielenie odpowiedzi w Komentarzu na pytanie konkursowe: „Dokąd        

się wybierasz, co planujesz stworzyć i jak się do tego przygotujesz?” 
c) Pod uwagę będę brane jedynie Zgłoszenia, które zostaną        

zamieszczone pod wpisem konkursowym:    
http://podrozniccy.com/pl/tech/25269/wideo-jak-sie-przygotowac.h
tm 

 

4. Uczestnicy mają czas na udzielenie odpowiedzi najpóźniej do 15.10.2016, do          
godziny 23:59 czasu polskiego.  

 

5. Żadna opłata lub zakup nie są wymagane, by wziąć udział w Konkursie.  

 

6. Niekompletne lub obraźliwe zgłoszenia nie będą akceptowane. Organizator        
nie bierze odpowiedzialności za zgłoszenia, które będą niekompletne lub         
wysłane po regulaminowym czasie. Każdy uczestnik może przesłać tylko         
jedno zgłoszenie.  

 

7. Wszyscy zwycięzcy zostaną ogłoszeni najpóźniej do 21.10.2016 roku,  

do godziny 23:59 czasu polskiego. 

 

8. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej poprzez odpowiedź na        
Komentarz konkursowy lub za pośrednictwem poczty e-mail w ciągu 7 dni           
roboczych od daty wyłonienia zwycięzców. 

 
9. Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje prawo zamiany Nagrody rzeczowej lub         

jej wymiany na ekwiwalent pieniężny. 

 

10. Nagrody rzeczowe wysłane zostaną w terminie 4 tygodni od daty wyboru           
zwycięzcy Konkursu. 
 

11. Doręczenie Nagrody następuje na koszt Organizatora. 
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12. W przypadku niezgłoszenia się zwycięzcy po wygraną (poprzez przesłanie          
Organizatorowi adresu do wysyłki) w ciągu 7 dni roboczych od czasu           
poinformowania o wygranej, nagroda przepadnie na rzecz Organizatora.  

 

13. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości uczestnika, w         
przypadku, gdy wystąpią podejrzenia, iż uczestnik łamie regulamin,        
przesyłając więcej niż jedno Zgłoszenie Konkursowe. 

 
14. Nagrodami w konkursie są: 

● Główna nagroda za I miejsce: laptop Dell Inspiron 7559 o          
przybliżonej wartości 2870 PLN brutto. Organizator zobowiązuje       
się do uiszczenia podatku dochodowego w stosownej kwocie        
regulowanej ustawą 

 
● Nagroda za II miejsce: głośnik JBL Flip 2, torba Aquarius GoPack           

10 litrów o łącznej wartości 397 PLN brutto. Organizator         
zobowiązuje się do uiszczenia podatku dochodowego w stosownej        
kwocie regulowanej ustawą 

 

● Nagroda za III miejsce: zestaw Joby Action Base Kit i torba           
Aquarius GoPack 20 litrów o łącznej wartości 412 PLN brutto.          
Organizator zobowiązuje się do uiszczenia podatku dochodowego       
w stosownej kwocie regulowanej ustawą. 

 

15. Konkurs odbywa się w ramach obowiązującego polskiego prawa. Organizator         
zastrzega sobie prawo do przerwania konkursu, jeśli użytkownicy nie         
przestrzegają reguł lub łamią zasady Regulaminu.  

 

16.Organizator pokrywa podatek dochodowy od osób fizycznych na podstawie         
art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym                
od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 51, poz. 307). 13. Niniejszy      
Regulamin Konkursu podlega pod każdym względem pod ustawodawstwo i         
prawo Polski. Użytkownicy podlegają i poddają się wyłącznej jurysdykcji         
polskich sądów w odniesieniu do jakichkolwiek umownych lub        
pozaumownych roszczeń i sporów dotyczących Konkursu. 
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