
REGULAMIN  
konkursu z okazji światowego dnia znaczka „Rozdajemy znaczki na dzień znaczka”  

 
 

§ 1 
Organizatorem konkursu jest Centrala Poczty Polskiej S.A. – Biuro Public Relations w 
porozumieniu z Biurem Filatelistyki i Handlu z siedzibą w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 26. 
 

§ 2 
1. Celem konkursu jest udzielenie prawidłowej odpowiedzi przez uczestników, na 5 pytań o 

tematyce filatelistycznej. 
2. Pytania konkursowe ukazywać się będą począwszy od daty rozpoczęcia konkursu przez 

pięć kolejnych dni z rzędu. 
 

§ 3 
1. Termin rozpoczęcia konkursu 9 października 2012 roku. 
2. Termin zakończenia konkursu 13 października 2012 roku. 

 
 

§ 4 
1. Konkurs adresowany jest do osób pełnoletnich nie będących pracownikami Poczty Polskiej 

S.A.  
2. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które zapoznały się z regulaminem konkursu  

i akceptują jego postanowienia. 
3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska  

i informacji o zwycięzcy konkursu w materiałach informacyjnych i promocyjnych 
Organizatora oraz w mediach i Internecie. 

 
§ 5 

1. Pytania konkursowe, zamieszczone będą w formie elektronicznej na blogu Poczty Polskiej, 
dostępnym pod adresem http://blog.poczta-polska.pl/,  

2. Odpowiedzi udzielane będą przez uczestników konkursu drogą mailową na adres 
facebook@poczta-polska.pl. 

 
 

§ 6 
1. Każdego dnia wygrać może 5 osób. 
2. Osoba, która poprawnie odpowie na zadane pytanie i znajdzie się w pierwszej piątce 

nadesłanych odpowiedzi, automatycznie zostaje laureatem konkursu w danym dniu. 
3. Poczta Polska S.A. każdego z 5 laureatów z danego dnia konkursu, nagrodzi folderami 

znaczków wyemitowanych przez Pocztę Polską.  
 

§ 7 
1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w następnym dniu roboczym od dnia publikacji pytania, 

na blogu Poczty Polskiej oraz na profilu w serwisie Facebook.  
2. Laureaci zostaną poinformowani o rozstrzygnięciu konkursu przez Organizatora drogą 

mailową.  
3. Każdy uczestnik konkursu ma prawo do złożenia reklamacji, w terminie 14 dni od 

ogłoszenia wyników drogą elektroniczną na adres facebook@poczta-polska.pl .  
4. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora, w terminie 3 dni od daty ich otrzymania. 
5. Osoba składająca reklamację zostanie poinformowana drogą mailową o sposobie 

załatwienia sprawy w terminie 3 dni od daty jej rozpatrzenia. 
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