
Regulamin konkursu  

„Szybki konkurs” 

 

Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie „szybki 

konkurs” zwanego w dalszej części dokumentu „Konkursem”. 

 

Art. 1. Organizator i cel konkursu 

1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem Internetu i jest komunikowany 

poprzez oficjalnego bloga Poczty Polskiej (http://blog.poczta-polska.pl). Konkurs 

organizuje firma Poczta Polska S.A. (dalej zwana w dokumencie „Organizatorem”) 

z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2. Celem Konkursu jest aktywizacja 

czytelników bloga Poczta Polska. 

Art. 2.  Czas trwania Konkursu 

1. Konkurs odbędzie się w dniu: 14.07.2014 i będzie trwał do godziny 23:59 

włącznie lub do momentu udzielania wystarczającej liczby poprawnych odpowiedzi 

wskazanych w zadaniu konkursowym. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w tym 

samym dniu lub następnym dniu roboczym.  

Art. 3. Uczestnictwo w konkursie 

1. Konkurs organizuje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem 

bloga Poczty Polskiej (http://blog.poczta-polska.pl). 

2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność  

do czynności prawnych, które zaakceptowały treść niniejszego Regulaminu.  

3. Uczestniczyć w Konkursie nie mogą: a. pracownicy lub współpracownicy 

Organizatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin (małżonkowie, dzieci, 

rodzice, rodzeństwo, w tym przyrodnie) b. osoby wchodzące w skład Jury 

Konkursowego, a także członkowie ich najbliższych rodzin. 

4. Jedna osoba może uczestniczyć w Konkursie jeden raz. 

5. Z tytułu uczestnictwa w Konkursie nie przysługuje zwrot kosztów ani innych 

poniesionych przez Uczestników Konkursu wydatków. Nie ma też nagród 

przewidzianych za samo uczestnictwo w Konkursie. 
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Art. 4. Zasady udziału w Konkursie 

1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wykonanie zadania konkursowego.  

2. Zadaniem osoby biorącej udział w Konkursie, jest udzielenie poprawnej 

odpowiedzi na pytanie konkursowe w komentarzach pod postem, informującym o 

rozpoczęciu Konkursu, na blogu Poczty Polskiej.  

3. Jeden Użytkownik może dodać jedno zgłoszenie. 

4. Zabronione jest nadsyłanie odpowiedzi naruszających w jakikolwiek sposób 

obowiązujące prawo oraz dobre obyczaje. Zabrania się umieszczania 

wulgaryzmów, treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, 

zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, 

propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa 

innych osób. Takie treści będą usuwane oraz nie brane pod uwagę jako publikacje 

spełniające wymogi.  

Art. 5. Jury Konkursowe i zasady przyznawania nagród 

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa przy zachowaniu należytej 

staranności Jury Konkursowe, powołane przez Organizatora. 

2. Jury nagrodzi 15 Użytkowników, którzy jako pierwsi odpowiedzą poprawnie na 

pytanie konkursowe.  

3. O przyznaniu nagrody Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony e-mailem na 

adres, który pozostawił w czasie dodawania odpowiedzi.  

4. W przypadku, gdy nie będzie możliwe wyłonienie Laureata Konkursu,  

np. w przypadku braku odpowiedniej ilości zgłoszeń konkursowych Organizator 

zastrzega sobie prawo do nieprzyznania Nagrody. Werdykt Jury jest werdyktem 

ostatecznym. 

Art. 6. Nagroda 

1. Nagrody przewidziane w Konkursie ufundowała Poczta Polska S.A. z siedzibą  

w Warszawie.  

2. Jury nagrodzi 15 Użytkowników, którzy jako pierwsi odpowiedzą poprawnie 

na pytanie konkursowe.  

 

3. Nagrody stanowić będą:  

Foldery filatelistyczne „Wybitni polscy trenerzy” 

oraz foldery filatelistyczne niespodzianki 

 

4. Informacja o Nagrodach w Konkursie będzie dostępna w poście  

konkursowym na blogu Poczty Polskiej. 

5. Nie ma możliwości wymiany nagrody na inne. 



6. Organizator wyłącza możliwość wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za Nagrodę 

ani zamiany jej na inną nagrodę. 

Art. 7. Przyznawanie Nagrody 

1. Wyniki ogłoszone zostaną w komentarzu pod postem konkursowym na blogu 

Poczty Polskiej.  

2. Warunkiem wydania Nagrody jest przesłanie e-maila do Organizatora, 

potwierdzającego otrzymanie wiadomości o nagrodzie oraz podanie w niej 

niezbędnych danych teleadresowych. Organizator przetwarza dane osobowe w 

celu wydania nagrody. Dane zostaną wykorzystane jednorazowo do wysłania 

nagrody, po czym zostaną usunięte. Administratorem danych osobowych jest 

organizator konkursu. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych 

oraz ich poprawiania. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 

uczestnika ma charakter dobrowolny. 

3. W przypadku, gdy zdobywcą Nagrody będzie jakakolwiek osoba, która  

nie spełnia warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci 

prawa do nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po jej doręczeniu 

osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu. Organizator uprawniony będzie 

wówczas do nieprzyznania nagrody. 

4. Odpowiedzialność za wady fizyczne nagród ponosi producent. 

Art. 8. Wręczanie nagród i zasady opodatkowania 

1. Laureaci muszą odpowiedzieć na e-mail informujący  

o przyznanej nagrodzie oraz podać dane teleadresowe.  

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika 

niewłaściwych lub nieprawdziwych danych uniemożliwiających  

lub opóźniających wręczenie przez Organizatora nagród w związku  

z prowadzeniem Konkursu. 

3. Zryczałtowany podatek dochodowy od nagród w imieniu Uczestników Konkursu 

obliczy, pobierze i odprowadzi Organizator, o ile zgodnie z obowiązującymi 

przepisami powstanie obowiązek uiszczenia takiego podatku. 

Art. 9. Roszczenia i reklamacje 

1. Jakiekolwiek roszczenia w związku z udziałem w Konkursie, jeśli uprzednio  

nie wygasły na mocy szczególnego postanowienia niniejszego regulaminu, 

muszą zostać zgłoszone Organizatorowi w ciągu 5 dni od zakończenia 

Konkursu, pod rygorem wygaśnięcia. 

2. Uczestnik Konkursu może informować Organizatora o wszelkich 

nieprawidłowościach związanych z Konkursem. 

3. Uczestnik Konkursu ma prawo zgłaszać reklamacje związane z przebiegiem 

Konkursu drogą elektroniczną, na adres: 

zaneta.czyzniewska@warszawa.poczta-polska.pl 



4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni 

kalendarzowych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamacje 

stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji 

Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez email podany przez 

Uczestnika. 

Art. 10. Postanowienia końcowe 

1. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady 

Konkursu określone w Regulaminie. Niniejszy Regulamin jest jedynym 

dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie realizacji Konkursu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu w każdym 

czasie bez podania przyczyny przy zastosowaniu odpowiednich form informacji 

i zawiadomień Uczestników Konkursu. 

3. Konkurs prowadzony na podstawie niniejszego Regulaminu nie jest grą losową, 

loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik 

zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach 

i zakładach wzajemnych (Dz.U z 2004 r. Nr 4, poz. 27 ze zm.) 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosować się będzie 

odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.  

5. Niniejszy Regulamin w wersji pisemnej dostępny jest na życzenie Uczestnika 

w siedzibie Organizatora 

6. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez 

czytelników bloga. 

 


