
REGULAMIN KONKURSU „WAKACJE Z PTAKAMI” 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1 Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki, na jakich prowadzony jest konkurs 
„Wakacje z ptakami” (dalej „Konkurs”). 

1.2 Organizatorem Konkursu jest Fundacja Przekrój z siedzibą w Warszawie, aleja Róż 10/12, 00-556 
Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji 
społecznych i  zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej  prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000750752, NIP: 7010868991, 
REGON: 381419318 (dalej „Organizator"). 

1.3 Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 j.t. ze zm.), dalej „Kodeks cywilny”.  

1.4 Fundatorem Nagród (zdefiniowanych w punkcie 6.1 Regulaminu) w Konkursie jest Organizator, 
Wydawnictwo Poznańskie oraz Stowarzyszenie jestem na pTAK. 

1.5 Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

1.6 Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej pod adresem 
https://przekroj.pl/regulamin  

1.7 Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, grą w karty ani grą na automatach w 
rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 847 j.t. 
ze zm.). 

1.8 Kontakt z Organizatorem może być prowadzony drogą elektroniczną na następujący adres e-
mail Organizatora: konkurs@przekroj.pl.  

2. CZAS TRWANIA KONKURSU 

2.1 Konkurs rozpocznie się w dniu 16 września 2020 r. i będzie trwał do dnia 22 września 2020 r.  

2.2 Organizator zastrzega sobie prawo – przy zachowaniu praw nabytych Uczestnika – do skrócenia 
lub wydłużenia czasu trwania Konkursu, o czym Uczestnik zostanie poinformowany poprzez 
przesłanie informacji w tym zakresie na adres e-mail uczestnika podany w Formularzu z 
wyprzedzeniem 3  (trzech) dni roboczych z zastrzeżeniem, że brak przesłania przez Uczestnika 
informacji o rezygnacji z udziału w Konkursie drogą elektroniczną na adres e-mail: 
konkurs@przekroj.pl lub adres korespondencyjny Organizatora (liczy się data nadania) w  trakcie 
powyższych 3 (trzech) dni roboczych będzie rozumiany jako zgoda Uczestnika na dalsze 
uczestnictwo w Konkursie. 

3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

3.1 Do udziału w Konkursie może zgłosić się każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną 
zdolność do czynności prawnych oraz posiadająca stałe miejsce zamieszkania na terytorium 



Rzeczypospolitej Polskiej, która dokona prawidłowego zgłoszenia do udziału w Konkursie w 
sposób opisany w punkcie 4.2 Regulaminu (dalej „Uczestnik”). 

3.2 Uczestnictwa w Konkursie, jak również praw i obowiązków z nim związanych, nie można 
przenosić na inne osoby i podmioty. 

3.3 Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne. 

3.4 W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, współpracownicy i przedstawiciele 
Organizatora, jak również członkowie ich najbliższej rodziny. Przez „członków najbliższej 
rodziny” rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonka oraz osoby pozostające w 
stosunku przysposobienia. 

3.5 Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym Uczestnika z 
udziału w Konkursie, w przypadku: 

3.5.1 podania przez Uczestnika nieprawdziwych informacji podczas dokonywania zgłoszenia 
do udziału w Konkursie w sposób opisany w punkcie 4.2 Regulaminu; 

3.5.2 braku spełnienia przez Uczestnika co najmniej jednego z warunków opisanych 
w  Regulaminie; 

3.5.3 naruszenia przez Uczestnika dowolnego postanowienia Regulaminu. 

3.6 Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone 
w  niniejszym Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia 
określonych oświadczeń.  

4. ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE 

4.1 Konkurs polega na udzieleniu odpowiedzi na pytanie „Jakie ptaki łączą Czytelników Przekroju z 
Afryką? Podaj co najmniej 13 różnych gatunków” (dalej „Zadanie Konkursowe”).  

4.2 Przesłanie Zadania Konkursowego na adres e-mail konkurs@przekroj.pl w Czasie Trwania 
Konkursu wraz z podaniem imienia i nazwiska Uczestnika jest równoznaczne z dokonaniem 
prawidłowego zgłoszenia do udziału w Konkursie. 

4.3 Zgłoszenie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na treść Regulaminu. 

4.4 Odpowiedź na Zadanie Konkursowe nie może naruszać przepisów prawa, praw osób trzecich, w 
szczególności praw własności intelektualnej osób trzecich oraz dóbr osobistych osób trzecich, 
dobrych obyczajów ani zawierać treści uznanych powszechnie za obraźliwe. 

5. KOMISJA KONKURSOWA 

5.1 Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu 
dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do udziału w Konkursie, oceny wykonanych Zadań 
Konkursowych oraz wyłonienia osób, którym zostaną przyznane Nagrody (zdefiniowane w 
punkcie 6.1 Regulaminu) w Konkursie (dalej „Laureaci”), Organizator powoła komisję 
konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”). W skład Komisji Konkursowej wejdą 3 (trzy) osoby 
delegowane przez Organizatora. 



5.2 Komisja Konkursowa według własnego uznania przyzna Nagrody (zdefiniowane w punkcie 6.1 
Regulaminu) w Konkursie 3 (słownie: trzem) osobom spośród Uczestników, którzy wykonają 
Zadanie Konkursowe. Przy podejmowaniu decyzji członkowie Komisji Konkursowej kierować się 
będą się kryterium subiektywnie postrzeganej kreatywności i oryginalności wykonania Zadania 
Konkursowego. 

6. NAGRODY W KONKURSIE 

6.1 Nagrodami w Konkursie są nagrody rzeczowe: 

6.1.1 książki o wartości 500 zł (słownie: pięciuset 00/100) złotych brutto oraz  

6.1.2 roczna prenumerata kwartalnika „Przekrój” o wartości 238,8 zł (słownie: dwustu 
trzydziestu ośmiu 80/100) złotych brutto. 

(dalej „Nagrody”). 

6.2 Laureaci zostaną powiadomieni przez Organizatora o przyznaniu Nagród poprzez opublikowanie 
wyników Konkursu na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.przekroj.pl dniu 25 
września 2020 r. 

6.3 Laureat wyraża zgodę na opublikowanie wyników Konkursu na stronie internetowej 
Organizatora pod adresem www.przekroj.pl wraz z  podaniem jego imienia i nazwiska. 

6.4 Za pobranie od Laureatów i odprowadzenie należnego podatku od Nagród w Konkursie 
odpowiedzialny jest Organizator.  

6.5 Jeżeli przepisy prawa przewidują powstanie obowiązku podatkowego zależnie od wartości 
Nagrody, to Organizator pokrywa koszt podatku od Nagród. W takim przypadku Organizator 
ufunduje dodatkowo nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości przyznanej Nagrody. 
Dodatkowa nagroda pieniężna, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie zostanie 
wypłacona Laureatowi, lecz zostanie pobrana przez Organizatora przed wydaniem Laureatowi 
Nagrody jako 10% zryczałtowany podatek dochodowy od łącznej wartości Nagrody, o którym 
mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 j.t. z późn. zm.). 

6.6 Laureaci zobowiązują się przed wydaniem Nagród przekazać Organizatorowi na adres e-mail 
Organizatora:  konkurs@przekroj.pl prawidłowe i  kompletne dane w zakresie niezbędnym do 
wydania Nagród oraz wypełnienia deklaracji związanej z należnym podatkiem określonym w 
przepisach powszechnie obowiązującego prawa. 

6.7 W przypadku nieprzekazania danych, o których mowa w punkcie 6.6 powyżej, Organizator 
będzie upoważniony do odmowy wydania Nagrody. 

6.8 Laureat nie może przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią.  

6.9 Laureat może zrzec się prawa do Nagrody.  

6.10 Laureat nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody ani do 
otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego lub ekwiwalentu w postaci innej nagrody rzeczowej.  



6.11 Nagroda zostanie doręczona Laureatowi przesyłką kurierską na adres wskazany przez Laureata 
w sposób, o którym mowa w punkcie 6.6 powyżej, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od 
dnia otrzymania danych, o których mowa w punkcie 6.6 powyżej. 

6.12 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub nieodebranie Nagrody 
z  jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie Laureata. 

6.13 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę danych Laureata uniemożliwiającą kontakt 
z  Laureatem lub odebranie przez niego Nagrody. 

7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

7.1 Administratorem danych osobowych jest Organizator – Fundacja Przekrój z siedzibą w 
Warszawie, aleja Róż 10/12, 00-556 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców  oraz 
rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz 
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej  prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 
m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS: 0000750752, NIP: 7010868991, REGON: 381419318. 

7.2 W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Organizatora można się 
skontaktować w formie pisemnej na adres: aleja Róż 10/12, 00-556 Warszawa lub drogą 
elektroniczną na adres e-mail: internet@przekroj.pl. 

7.3 Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników w celach niezbędnych do organizacji 
i  przeprowadzenia Konkursu, zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, wyłonienia 
Laureatów, zapewnienia kontaktu z Uczestnikiem, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz 
dochodzenia, ustalenia i obrony roszczeń związanych z Konkursem, wynikających z prawnie 
uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o  ochronie danych), dalej „RODO”; 

7.4 Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników Laureatów: 

7.4.1 w celach niezbędnych do przyznania Nagród, zapewnienia kontaktu z Laureatem, 
poinformowania o przyznaniu Nagród oraz dochodzenia, ustalenia i obrony roszczeń 
związanych z Konkursem, wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 
realizowanych przez Organizatora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; 

7.4.2 w celach niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na 
Organizatorze, wynikających w szczególności z przepisów o podatku dochodowym od 
osób fizycznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. 

7.5 Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Organizatorem – tylko 
w  przypadkach, gdy jest to konieczne oraz w niezbędnym zakresie – w zakresie świadczonych 
na rzecz Organizatora usług oraz wspierania bieżących procesów biznesowych Organizatora, 
w  szczególności dostawcy systemów informatycznych, usług IT, hostingodawcy. 



7.6 Organizator będzie przechowywać dane osobowe przez Czas Trwania Konkursu, a po tym okresie 
przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikający z powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa. W zakresie danych osobowych przetwarzanych w celach niezbędnych do 
wypełnienia obowiązków prawnych nałożonych na Organizatora, Organizator będzie 
przechowywać dane osobowe przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa. 

7.7 Uczestnicy i Laureaci mają prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 
osobowych – w zakresie przetwarzania danych osobowych w celach wynikających z prawnie 
uzasadnionych interesów realizowanych przez Fundację (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) oraz 
wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. 

7.8 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. W 
zakresie, jakim podanie danych osobowych dotyczy wykonania obowiązku pobrania zaliczek na 
podatek dochodowy od Nagród, podanie danych osobowych przez Laureata jest niezbędne do 
wydania Nagród i wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 

8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

8.1 Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu należy zgłaszać 
Organizatorowi w formie pisemnej listem poleconym na adres: aleja Róż 10/12, 00-556 
Warszawa lub drogą elektroniczną na adres e-mail: konkurs@przekroj.pl. 

8.2 Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, a w przypadku reklamacji składanej pisemnie 
także dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz stosowne 
żądanie. 

8.3 Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie dłużej niż w terminie 14 (czternastu) 
dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora. 

8.4 Uczestnik zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym na 
adres podany w reklamacji (w przypadku reklamacji składanej w formie pisemnej), bądź drogą 
elektroniczną na adres e-mail Uczestnika (w przypadku reklamacji składanej drogą 
elektroniczną). 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

9.1 Organizator zastrzega sobie prawo – przy zachowaniu przez Uczestnika wszelkich praw nabytych 
– do zmiany Regulaminu, w tym załączników do Regulaminu, o czym Uczestnik zostanie 
poinformowany poprzez przesłanie informacji o zmianie Regulaminu na adres e-mail Uczestnika 
podany w Formularzu z wyprzedzeniem 3 (trzech) dni roboczych z zastrzeżeniem, że brak 
przesłania przez Uczestnika informacji o rezygnacji z udziału w Konkursie drogą elektroniczną na 
adres e-mail: konkurs@przekroj.pl lub adres korespondencyjny Organizatora (liczy się data 
nadania) w trakcie powyższych 3 (trzech) dni roboczych będzie rozumiany jako zgoda Uczestnika 
na dalsze uczestnictwo w Konkursie i zmiany w Regulaminie.  

9.2 W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 
cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 


