
REGULAMIN KONKURSU “Książki na Dzień Dziecka”
(dalej: “Regulamin”)

§1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu “Książki na Dzień Dziecka” (dalej: “Konkurs”) jest Janusz

Mizerny, prowadzący blog Green Projects, zwany dalej “Organizatorem”.
2. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Celem konkursu jest edukacja w zakresie zmiany klimatu.
4. Konkurs trwa od dnia 28 maja 2021 r. od godz. 7:45 do momentu wyłonienia

zwycięzcy, jednak nie później niż do dnia 30 maja 2021 r. do godz. 23:59 (dalej:
“Okres Trwania Konkursu”).

§2. Zasady Konkursu
1. W Konkursie mogą brać udział wszystkie osoby fizyczne, które są osobami

pełnoletnimi i które zapisały się do newslettera bloga Green Projects i potwierdziły
subskrypcję przed terminem rozpoczęcia Konkursu (tzn. przed 28 maja 2021 r. godz.
7:45).

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być członkowie rodziny Organizatora. W
przypadku, gdy Organizator stwierdzi, że w rywalizacji konkursowej brała udział
osoba niespełniająca warunków uczestnictwa, zostanie ona wykluczona z Konkursu
oraz pozbawiona ewentualnej nagrody w Konkursie.

3. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy.
4. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik musi być zapisany do newslettera bloga

Green Projects i wykonać zadanie konkursowe, tzn. przesłać jedną fotografię (w
postaci pliku elektronicznego, technika wykonania dowolna) w temacie nawiązującym
do tytułów książek będących nagrodą w Konkursie.

5. Zadanie konkursowe należy wysłać w odpowiedzi na maila z otrzymanym
newsletterem. Wysłanie maila z zadaniem konkursowym zwane będzie w dalszej
części Regulaminu “Zgłoszeniem”.

6. Każdy z Uczestników ma prawo zgłosić do Konkursu maksymalnie jedno Zgłoszenie.

§3. Nagroda
1. W Konkursie przyznana zostanie jedna nagroda w postaci 1 egzemplarza książki

“Ocieplenie klimatu” i 1 egzemplarza książki “Woda. Źródło życia” wraz z wysyłką na
terenie Polski (dalej “Nagroda”).

2. Fundatorem Nagrody jest Wydawnictwo Babaryba, zarejestrowane jako
BABARYBA.PL Maria Włodarska, Aleja Wilanowska 368a/39, 02-665 Warszawa.



3. Laureat Konkursu nie może żądać wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego Nagrody.
4. Laureat Konkursu ma prawo do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie.

§4. Przebieg Konkursu
1. Spośród wszystkich Zgłoszeń przesłanych w Okresie Trwania Konkursu, Organizator

przydzieli Nagrodę jednemu Uczestnikowi, który prześle najciekawszą, najbardziej
kreatywną, najładniejszą pracę związaną z zadaniem konkursowym.

2. O wygranej Laureat Konkursu zostanie powiadomiony mailowo.
3. W mailu informującym o wygranej Laureat Konkursu zostanie poproszony o podanie

danych adresowych, na który Wydawnictwo BABARYBA wyśle Nagrodę.

§5. Reklamacje
1. Reklamacje, co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane drogą elektroniczną

poprzez formularz kontaktowy na blogu.
2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.
3. Pisemna reklamacja powinna być wysłana z dopiskiem „Konkurs” oraz zawierać:

imię, nazwisko, dokładny adres i email Uczestnika, jak również dokładny opis
i wskazanie przyczyny reklamacji.

4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 2 czerwca 2021 r.
5. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony drogą elektroniczną

w terminie najpóźniej do 6 czerwca 2021 r.
6. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym

mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

§6. Przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest prowadzący blog

Green Projects określony w Polityce Prywatności.
2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo

z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu,
w celu poinformowania Laureata Konkursu o wygranej.

3. Dane osobowe Laureata Konkursu będą przekazane do Fundatora Nagrody celem
wysyłki Nagrody.

4. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania
usunięcia zgodnie z Polityką Prywatności.

5. Administrator informuje, że zapisanie do newslettera jest dobrowolne, ale niezbędne
dla uzyskania Nagrody oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.

6. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami Ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz
polityką prywatności Mailerlite.

§7. Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie

bez podania przyczyny, jeżeli nie będzie miało to wpływu na prawa nabyte
Uczestników.

2. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna do wglądu
w newsletterze z dnia 28 maja 2021 r. jako link do pliku w formacie PDF.


