REGULAMIN KONKURSU
„Vaiana: Skarb oceanu”
organizowanego przez Nowa Era Sp. z o.o.
§ 1 WARUNKI OGÓLNE
1. Regulamin określa warunki i zasady prowadzenia konkursu pod Nazwą „Vaiana: Skarb oceanu” (Konkurs).
2. Konkurs jest organizowany przez wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: 02-305
Warszawa, Al. Jerozolimskie 146D, spółkę wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem
KRS 0000031950, zwane dalej „Organizatorem”.

§ 2. ZASIĘG TERYTORIALNY I CZAS TRWANIA KONKURSU
1. Konkurs obejmuje swoim zasięgiem cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej (konkurs ogólnopolski).
2. Konkurs kończy w dniu 31 maja 2017 roku o godz. 23:59.
3. O ważności pracy konkursowej świadczy data wysłania e-maila.
4. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w ciągu 2 tygodni od daty zakończenia konkursu.

§3. UCZESTNICY KONKURSU
1. W Konkursie mogą brać udział czytelnicy „National Geographic Odkrywca”, zwani dalej
„Uczestnikami”.
2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także ich małżonkowie, wstępni,
zstępni, krewni w linii bocznej do drugiego stopnia oraz osoby pozostające z nimi w stosunku
przysposobienia.

§ 4. PRZEBIEG KONKURSU
1. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy stworzyć Pracę Konkursową, a następnie wysłać ją na
adres e-mailowy: ngodkrywca@nowaera.pl
2. Jeden Uczestnik może przesłać tylko jedną Pracę Konkursową.
4. Wysłanie Pracy Konkursowej oznacza wyrażenie zgody na wielokrotne oraz nieodpłatne korzystanie z
całości jak i w dowolnie wybranych fragmentach z Pracy Konkursowej przez Organizatorów Konkursu na
wszystkich znanych polach eksploatacji, w tym także w celach reklamowych i promocyjnych Konkursu, pod
warunkiem, że nie będą one wykorzystywane w celu osiągnięcia przez Organizatorów Konkursu korzyści
majątkowych.
5. W Konkursie nie będą brały udziału Prace Konkursowe:
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a) które nie stanowią własności intelektualnej Uczestnika konkursu lub w stosunku do których
Uczestnicy nie wyrazili zgody na korzystanie z nich na zasadach określonych w ust. 6.

§ 5. TEMAT KONKURSU
Przedmiotem Konkursu jest kreatywne odpowiedzenie na pytanie: Dlaczego chcesz obejrzeć film „Vaiana:
Skarb oceanu”?

§ 6. PRACA KONKURSOWA
1. Praca Konkursowa musi być wykonana samodzielnie przez Uczestnika.
2. W pracy muszą zostać wykorzystane oryginalne, wcześniej niepublikowane i nienagradzane prace
autorstwa Uczestnika.
3. Maksymalny format Pracy Konkursowej to strona A4, tekst ciągły, czcionka 12.
4. Organizator nie zaakceptują Prac Konkursowych niezgodnych z postanowieniami niniejszego
Regulaminu.

§ 7. WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW I NAGRODY
1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wybrani przez Komisję Konkursową na podstawie oceny zgłoszonych
prac konkursowych.
2. Komisja Konkursowa ocenia prawidłowo nadesłane Prace Konkursowe według następujących
kryteriów:
− kreatywność Uczestnika i oryginalność wykonania Pracy Konkursowej
- poprawność merytoryczna umieszczonych informacji
Po zapoznaniu się z nadesłanymi pracami konkursowymi Komisja Konkursowej w oparciu o kryteria
wskazane w ust. 2 przyzna 10 równorzędnych nagród:
a. 10 płyt DVD z filmem „Vaiana: Skarb oceanu”

3. Fundatorem nagród w konkursie jest Nowa Era Sp. z o.o .

§ 8. PRAWIDŁOWOŚĆ PRZEPROWADZENIA KONKURSU
1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkurs czuwać będzie niezależna Komisja Konkursowa składająca
się z trzech osób z redakcji „National Geographic Odkrywca”.
2. Decyzje komisji konkursowej są podejmowane jednogłośnie.

§ 9. OGŁASZANIE WYNIKÓW
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1. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.ngodkrywca.pl w ciągu dwóch
tygodni od daty zakończenia poszczególnych edycji Konkursu.
2. Uczestnicy, którzy otrzymają w Konkursie nagrody, zostaną o tym powiadomione w formie pisemnej,
mailowej lub telefonicznej .

§ 10. WYDANIE NAGRÓD
1. Nagrody zostaną wysłane Uczestnikom na ich adres zamieszkania, za pośrednictwem poczty lub
kuriera w terminie 30 dni roboczych licząc od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.

§ 11. DANE OSOBOWE
1. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. 2002.101.926 z
późniejszymi zm.) dane osobowe uzyskane od Uczestników Konkursu, w tym podane w Formularzu
Zgłoszeniowym, będą przetwarzane przez Organizatorów Konkursu w celu przeprowadzenia Konkursu i
dostarczenia nagród.
2. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści ich danych oraz ich poprawiania, zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
3. Dane osobowe Uczestników Konkursu po zakończeniu Konkursu zostaną niezwłocznie usunięte albo
poddane anonimizacji zgodnie z dyspozycją art.2 ust.3 ustawy o ochronie danych osobowych, z
wyłączeniem danych zwycięzców Konkursu, które będą przetwarzane przez okres wymagany odrębnymi
przepisami prawa.

§ 12. REKLAMACJE
1. Reklamacje w zakresie prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, prawidłowości Formularzy
Zgłoszeniowych, prawidłowości wydania nagród należy zgłaszać w siedzibie Organizatorów w terminie do 30
dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu.
2. Reklamacje rozpatrywać będzie Komisja Konkursowa.
3. Wszelkie reklamacje należy kierować jedynie na piśmie, listem poleconym na adres Organizatora:
Nowa Era Sp. z o.o., 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 146 D
4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich doręczenia. O efekcie rozpatrywanej
reklamacji Uczestnik Konkursu zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony pocztą.

§ 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.05.2017 roku.
2. Regulamin dostępny jest w siedzibach Organizatorów. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej
www.ngodkrywca.pl.
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3. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wady prawne Prac Konkursowych. Prace Konkursowe, co do
których zostaną ujawnione roszczenia osób trzecich, nie biorą udziału w Konkursie.
5. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany Regulaminu lub przedłużenia Konkursu w razie
wystąpienia okoliczności od niego niezależnych.
7. Przystąpienie Uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści Regulaminu.
8. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Organizatora: Nowa Era Sp. z o.o., 02-305 Warszawa, Al.
Jerozolimskie 146 D.
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