REGULAMIN KONKURSU „CZYTELNICY WYBIERAJĄ ARTRAGE 2017”
1. DEFINICJE
Dla potrzeb niniejszego Regulaminu ustala się następujące znaczenie pojęć:
1. Konkurs: oznacza konkurs pod nazwą „Czytelnicy wybierają ArtRage
2017” organizowanym w serwisie ArtRage.pl na zasadach określonych w
Regulaminie.
2. Organizator Konkursu: ArtRage Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy
ul. Klaudyny 32/214, 01-684 Warszawa, właścicielem serwisu artrage.pl,
zwana dalej „ArtRage” lub „Organizatorem”.
3. Fundatorem Nagród jest: ArtaTech
4. Uczestnik Konkursu: Osoba spełniająca warunki, o których mowa w pkt. 5
poniżej.
5. Zwycięzca Konkursu: osoba spełniająca warunki, o których mowa w pkt.
6 poniżej.
6. Regulamin: niniejszy Regulamin Konkursu
7. Strona Internetowa oznacza serwis internetowy pod adresem: artrage.pl,
należący do Organizatora Konkursu
8. Czas trwania konkursu: oznacza okres od dnia 12 lutego 2018 do dnia 15
lipca 2018, w którym odbędzie się konkurs.
9. Czas głosowania: oznacza okres od dnia 12 lutego do dnia 22 czerwca, w
którym Uczestnicy Konkursu mogą zgłaszać się do konkursu.
10. Ponadto definicje innych pojęć wykorzystywanych w Regulaminie mogą
być wskazane w treści Regulaminu.
2. ZASIĘG KONKURSU
1. Konkurs zostanie przeprowadzony przy pomocy Strony Internetowej oraz
poczty elektronicznej w Czasie trwania konkursu.
2. Konkurs dzieli się na następujące etapy:
a. I etap: 12 lutego do 22 czerwca 2018 – Zgłoszenia Uczestników
b. II etap: 22 czerwca do 15 lipca – Wybór Zwycięzców przez Jury
Konkursowe
3. JURY
1. W skład Jury wchodzą trzy osoby wyznaczone przez Organizatora
Konkursu.
2. Jury Konkursowe wybierze 2 najciekawsze zgłoszenia konkursowe
przesłane przez Uczestników Konkursu i przyzna nagrody zgodnie z
zasadami niniejszego Regulaminu.
3. Niezależnie od pkt. 3.2 powyżej, Jury jest podmiotem nadzorującym
Konkurs i rozstrzyga wszystkie kwestie sporne.
4. UCZESTNIK KONKURSU
1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych, zamieszkała w Polsce.
2. Warunkiem udziału w Konkursie jest:
a. Zakupienie pakietu „Nagroda literacka ArtRage 2017”
b. Posiadanie konta w serwisie ArtRage.pl
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c. Oddanie pomiędzy 12 lutego a 22 czerwca głosu na Nagrodę
Czytelników Artrage 2017
d. Przesłanie na maila artrage@artrage.pl kreatywnego uzasadnienia
wyboru książki, na którą Uczestnik zagłosował z dopiskiem
„Konkurs inkBOOK”.
e. W przypadku przesłania uzasadnienia z innego adresu mailowego
umożliwienie ArtRage.pl weryfikacji zgodności konta poprzez
przesłanie danych, o które ArtRage.pl poprosi mailowo.
Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest akceptacja niniejszego
Regulaminu oraz podanie prawdziwych informacji przez Uczestnika
Konkursu zgodnie z ust. 5.1. i 5.2. powyżej.
Przesłanie zgłoszenia oznacza akceptację niniejszego Regulaminu przez
Uczestnika.
W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz
Fundatora Nagrody, a także członkowie ich najbliższych rodzin, przez co
rozumie się małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo,
przysposobionych, przysposabiających oraz osoby pozostające we
wspólnym pożyciu.
Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.
Dyskwalifikacji ulegną zgłoszenia, które:
a. Będą niezgodne z prawem lub powszechnie przyjętymi za
obowiązujące normami obyczajowymi (np. zawierały treści
pornograficzne, rasistowskie lub propagujące przemoc),
b. Naruszają prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie, prawa
znaków towarowych, tajemnicy handlowej lub zobowiązań o
zachowaniu poufności oraz naruszałyby dobra osobiste osób
trzecich lub prawo do prywatności,
c. Będą obraźliwe bądź stanowią groźbę skierowaną do innych osób.
d. Sugerują lub zachęcają do działań niezgodnych z prawem
e. Naruszają czyjekolwiek prawa lub dobre imię.
Poprzez wzięcie udziału w Konkursie, Uczestnik Konkursu oświadcza w
szczególności, co następuje:
a. Jest twórcą zgłoszenia: treści przesłanej Organizatorowi mailem o
tytule „Konkurs inkBOOK”.
b. Przysługuje mu do nadesłanych treści wyłączne oraz niegraniczone
prawo autorskie (osobiste oraz majątkowe)
c. Wyraża zgodę na zasady przebiegu Konkursu opisane w
Regulaminie, w tym w szczególności na podanie i przetwarzanie
swoich danych osobowych, zgodnie z niniejszym Regulaminem.
d. Udziela Organizatorowi oraz Fundatorowi Konkursu niewyłącznej
licencji do korzystania z treści podanych w Konkursie: odpowiedzi
zgłoszonej w Konkursie, w całości, w części lub wybranych
fragmentach, w zamian za udział w Konkursie, na zasadach poniżej
opisanych:
i. bez ograniczeń co do miejsca, w tym w szczególności do
korzystania w sieci Internet;
ii. bezterminowo
iii. z chwilą zamieszczenia zgłoszenia do Konkursu;

iv. bezwarunkowo;
v. na następujących polach eksploatacji:
• w zakresie utrwalania i zwielokrotniania treści,
całości, części lub wybranych fragmentów, w tym w
szczególności wprowadzania do pamięci komputera
oraz do sieci komputerowej, wprowadzania do
własnych baz danych i przechowywania w archiwach
i pamięci komputerowej;
• w zakresie rozpowszechniania treści, w całości, części
lub wybranych utworów, w tym publicznego
udostępniania odpowiedzi zgłoszonej w Konkursie w
taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym t.j.
udostępniania w sieci Internet, w szczególności
poprzez strony artrage.pl oraz
https://www.facebook.com/bookrage wyraża zgodę
na dokonywanie przez Organizatora oraz Podmiot
Zlecający korekt oraz zmian redakcyjnych w tekście
recenzji;
• w zakresie utrwalania i zwielokrotnienia odpowiedzi
– prawo do wytwarzania dowolną techniką
egzemplarzy odpowiedzi, w tym techniką drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką
cyfrową, wprowadzania odpowiedzi do pamięci
komputera oraz sieci multimedialnych;
• w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na
którym odpowiedź utrwalono – wprowadzanie do
obrotu, użyczenie lub najem oryginału lub
egzemplarzy;
• utrwalania jakąkolwiek techniką, w tym m.in.
drukiem, w postaci zapisu na nośniku magnetycznym
i dysku komputerowym;
• wprowadzania do obrotu;
• publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby
każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w
czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w
Internecie oraz w ramach dowolnych usług
telekomunikacyjnych);
• publicznego odtwarzania, wystawiania i
wyświetlania;
• z prawem do wykonywania praw zależnych na
wszystkich polach eksploatacji wskazanych powyżej;
modyfikowania jego treści w całości lub części oraz
dokonywania jego opracowań w całości lub części.
5. PRZEBIEG KONKURSU

1. Zgłoszenie do konkursu polega na uzasadnieniu swojego wyboru w
głosowaniu na Nagrodę Czytelników w konkursie „Nagroda Literacka
ArtRage 2017”.
2. Jeden uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną odpowiedź.
3. Jury wybierze 2 najciekawsze zgłoszenia, którym zostaną przyznane
nagrody na zasadach określonych w Regulaminie.
4. Przebieg I etapu Konkursu (12 lutego-22 czerwca.2018) jest następujący
(Zgłoszenia Uczestników):
a. Uczestnik Konkursu musi dokonać zgłoszenia poprzez wysłanie
maila na adres artrage@artrage.pl z tytułem „Konkursu inkBOOK”,
umieszczając w treści maila uzasadnienie oddanego głosu.
b. Uczestnik Konkursu może dokonać tylko jednego zgłoszenia.
5. Przebieg II etapu Konkursu jest następujący (Wybór Zwycięzców
Konkursu):
a. Jury wyłoni 2 najlepsze jego zdaniem zgłoszenia, które zostaną
zwycięskimi i nagrodzonymi. Przy podejmowaniu decyzji Jury
kieruje się oceną subiektywną w oparciu o kryterium literackości,
oryginalności, kreatywności i zgodności z tematyką Konkursu.
b. Decyzja Jury zostanie przekazana każdemu Zwycięzcy w
wiadomości email nie później niż 15 lipca 2018 roku.
6. ZWYCIĘZCY KONKURSU
a. Zwycięzcami Konkursu są Uczestnicy Konkursu, którzy przesłali
najlepsze zdaniem Jury uzasadnienia.
b. Zwycięzcą Konkursu może zostać tylko osoba, która spełnia warunki,
o których mowa w pkt. 5 powyżej. Jury może dokonać sprawdzenia
spełniania przez Uczestnika Konkursu warunków, o których mowa w
poprzedzającym zdaniu. W przypadku stwierdzenia, że osoba
uczestnicząca w Konkursie nie spełnia warunków, o których mowa w
pkt. 4 powyżej lub w przypadku stwierdzenia, że Uczestnik Konkursu
lub Zwycięzca naruszył niniejszy Regulamin, Jury może
wyeliminować go z Konkursu.
c. Jeden Zwycięzca może wygrać maksymalnie jedną nagrodę.
d. Organizator poinformuje o wyłonieniu Zwycięzców poprzez
skontaktowanie się ze Zwycięzcą. Konkursu w wiadomości email na
podany przez Uczestnika adres mailowy. Informacja, o której mowa w
zdaniu poprzedzającym, zawierać będzie dane o przyznaniu nagrody.
Organizator może zwrócić się do Zwycięzcy o udostępnienie danych
osobowych w celu weryfikacji spełniania warunków, o których mowa
w pkt. 4 oraz w celu wysyłki nagrody/przekazania danych do wysyłki
Fundatorowi Nagrody.
7. NAGRODY W KONKURSIE
1. Nagrodą w Konkursie dla 2 najlepszych zwycięskich uzasadnień jest
czytnik inkBOOK Prime o wartości 599,00 PLN (słownie pięćset
dziewięćdziesiąt dziewięć złotych).
2. Nagrody przyznane w Konkursie nie podlegają wymianie na świadczenie
pieniężne.

3. Nagroda jest zwolniona z ryczałtowanego podatku od osób fizycznych od
przekazanych w Konkursie Nagród.
4. Wydanie Nagród Zwycięzcom Konkursu przez Fundatora nastąpi po
udzieleniu wszelkich niezbędnych do wydania Nagrody informacji, w
tym w szczególności podaniu danych adresowych oraz telefonu.
5. W wypadku, gdy Zwycięzca Konkursu nie poda prawidłowych danych
niezbędnych do wydania nagród, Organizator zastrzega sobie możliwość
wyboru innego Uczestnika, któremu przeznana zostanie nagroda,
stosownie do postanowień Regulaminu, albo do nieprzyznania tej
nagrody w ogóle, w całości lub w części.
6. Zwycięzca zobowiązany jest do podania prawidłowych danych
niezbędnych do wydania przyznanej nagrody.
7. Organizator Konkursu może zaproponować Zwycięzcy odbiór nagrody
na uroczystej gali wręczenia Nagrody Czytelników ArtRage 2017 w
ustalonym terminie. W przypadku niemożliwości stawienia się na gali,
Nagroda zostanie Zwycięzcy przesłana kurierem przez Fundatora nie
później niż 30 dni od ogłoszenia wyników konkursu.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
8. DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z
Konkursem jest Organizator Konkursu
2. Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane zgodnie z
obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz zgodnie
ze zgodą Uczestników Konkursu wyrażaną przed przystąpieniem do
Konkursu.
3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych, ich poprawiania oraz
żądania usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do
uzyskania nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji
4. Przetwarzanie danych osobowych będzie miało miejsce w celu
prawidłowego przeprowadzenia Konkursu oraz rozpatrzenia reklamacji.
5. Organizaor konkursu może przekazać dane osobowe Zwycięzców (w tym
przede wszystkim adres i telefon) Fundatorowi Nagród w celu przesłania
Nagrody do Zwycięzcy Konkursu.
9. REKLAMACJE
1. Ewentualne reklamacje Uczestników Konkursu będą rozpatrywane w
terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji i mogą być zgłaszane w
Okresie Konkursu oraz 14 dni po jego zakończeniu. Reklamacje powinny
być przesłane wraz z uzasadnieniem listownie na wskazany powyżej
adres siedziby Organizatora: ArtRage Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie,
przy ul. Klaudyny 32/214, 01-684 Warszawa z dopiskiem „Konkurs
Czytelników” oraz wskazaniem adresu poczty elektronicznej, na który
Organizator ma odesłać odpowiedź na reklamację.
2. Odpowiedzi na reklamacje zostaną wysłane pocztą elektroniczną na adres
poczty elektronicznej wskazany przez Uczestnika w treści reklamacji.

10. DOSTĘPNOŚĆ REGULAMINU:
1. Treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie:
artrage.pl/award
11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Uczestnik zobowiązany jest nie ingerować w przebieg Konkursu w sposób
sprzeczny z prawem, treścią Regulaminu lub w sposób sprzeczny z
dobrymi obyczajami. Za ingerowanie w przebieg Konkursu będą uważane
w szczególności wszelkie działania które naruszały będą jego zasady oraz
przebieg zamierzony przez Organizatora. Uczestnik zobowiązuje się w
szczególności do niedekompilowania, nie wykorzystywania skryptów, nie
ingerowania w bazę danych przy pomocy innych niż przygotowane przez
Organizatora narzędzia, nie ingerowania w oprogramowanie komputera
oraz do niepodejmowania innych działań mających na celu uzyskanie
dodatkowych korzyści w Konkursie.
2. W przypadku zmiany adresu e-mail podanego przez Uczestnika,
Uczestnik zobowiązany jest do powiadomienia Organizatora o zmianie
poprzez przesłanie wiadomości na adres: artrage@artrage.pl
3. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie emaila na adres artrage@artrage.pl z informacją o takiej rezygnacji z adresu
e-mail, z którego przesłał Zgłoszenie Konkursowe. Po otrzymaniu
oświadczenia o rezygnacji z Konkursu Organizator usunie odpowiedź
nadesłaną przez osobę rezygnującą z udziału w Konkursie.
4. Organizator jest uprawniony do zmiany niniejszego Regulaminu w
każdym czasie, z ważnych powodów pod warunkiem, że nie naruszy to
praw nabytych Uczestników i podstawowych zasad Konkursu. Uczestnicy
zostaną powiadomieni o zmianach w Regulaminie w odpowiednim
wyprzedzeniem, umożliwiającym Uczestnikom zapoznanie się ze
zamianami w Regulaminie i ewentualne odstąpienie od udziału w
Konkursie. W przypadku nie zaakceptowania przez Uczestnika nowych
postanowień Regulaminu Uczestnik ma prawo odstąpić od udziału w
Konkursie bez jakichkolwiek konsekwencji z tego tytułu.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się
odpowiednie przepisy prawa.

