
Warszawa, dnia 29.09.2015 r. 

   

 

§1. DEFINICJE 

 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty i definicje będą miały poniżej przedstawione 

znaczenie:  

a) Organizator - spółka pod firmą Virtualo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedzibą w Warszawie (00-017), przy ul. Marszałkowskiej 104/122, zarejestrowana w 

rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego 

Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 

pod numerem KRS: 0000349437, NIP: 952-20-28-278, telefon: +48 22 258 13 88, 

b) Regulamin – niniejszy regulamin konkursu; 

c) „Konkurs – konkurs pod nazwą „Odkryj nowoczesną stronę czytania” organizowany 

przez Organizatora na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu;  

d) Uczestnik – osoba fizyczna biorąca udział w Konkursie; 

e) Jury – grono trzech osób, wybranych przez Organizatora, dokonujących oceny prac 

konkursowych i wyłaniających na podstawie tej oceny zwycięzców konkursu; 

 

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE I ZASADY UCZESTNICTWA 

 

1. Konkurs ma charakter otwarty, a udział w nim jest bezpłatny. 

2. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna zamieszkała na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba o 

ograniczonej zdolności do czynności prawnych może być uczestnikiem Konkursu pod 

warunkiem uzyskania zgody jej opiekuna prawnego. 

3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani ich najbliższa rodzina. 

 

§3. ZASADY KONKURSU 

 

1. Konkurs prowadzony jest drogą elektroniczną – za pośrednictwem strony internetowej 

Organizatora: http://virtualo.pl/ 

2. Aby wziąć udział w konkursie uczestnik powinien dysponować urządzeniem 

podłączonym do Internetu oraz wyposażonym w przeglądarkę internetową przystosowaną 

http://virtualo.pl/


technicznie do wyświetlenia strony internetowej Organizatora. 

3. Konkurs trwa w okresie od dnia 30.09.2015 r. godzina 00:00 do dnia 31.10.2015 r 

godzina: 23:59:59. 

4. Zadaniem Uczestników konkursu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie: Jaki ebook jako 

pierwszy przesłałbyś na swój czytnik i dlaczego właśnie ten? (Chodzi o podanie tytułu 

ebooka i uzasadnienie swojego wyboru) 

5. W ramach konkursu Uczestnik musi przesłać odpowiedzi na adres: konkurs@virtualo.pl 

6. Uczestnicy prace przesyłają za pośrednictwem poczty e-mail. 

7. Uczestnik może wysłać dowolną liczbę prac, jednakże liczone są one zbiorczo i autorowi 

przysługuje jedna nagroda za je wszystkie. 

8. Akceptując Regulamin, Uczestnik jednocześnie deklaruje, że jest autorem nadesłanej 

odpowiedzi i do niego należą prawa autorskie lub posiada zgodę na wykorzystanie 

odpowiedzi od osoby, która jest autorem, i Uczestnikowi zostały przekazane prawa 

autorskie. 

9. Spośród Uczestników Jury wyłoni pięciu zwycięzców konkursu. 

10. Nagrodą dla każdego ze zwycięzców jest czytnik PocketBook Touch Lux 3 o wartości 

549,00 zł brutto.  

11. Trzy czytniki PocketBook Touch Lux 3 zostały ufundowane przez firmę PocketBook. 

Dwa czytniki funduje firma Virtualo. 

12. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 5.11.2015 r. 

13. Nagrodę za zajęcie pierwszego miejsca Organizator wyśle do zwycięzcy Pocztą Polską 

lub kurierem.  

 

§4. REKLAMACJE 

1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Konkursie, Uczestnik Konkursu może składać: 

a) pisemnie na adres: Virtualo sp. z o.o., ul. Marszałkowska 104/122, 00-017  

  Warszawa 

b) mailowo na adres: biuro@virtualo.pl 

c) telefonicznie: +48 22 258 13 88 

2.  Reklamacja powinna zawierać, co najmniej imię, nazwisko, adres e-mail/adres do 

korespondencji oraz opis zarzutów stanowiących podstawę reklamacji. 

3. Postępowanie reklamacyjne prowadzone jest przez Organizatora, który dokłada wszelkich 

starań, aby obsługa reklamacji była dokonana z należytą starannością, wnikliwie i 

terminowo z uwzględnieniem wszystkich okoliczności sprawy.  

4.   Organizator ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych.  

5. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji lub rozpatrzenia reklamacji niezgodnie z 

żądaniem Uczestnika Konkursu, może on zwrócić się do Organizatora o ponowne 



rozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania pierwszej odpowiedzi na 

reklamację.  

 

    §5.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Udział Uczestnika w konkursie oznacza akceptację zasad konkursu zawartych w 

niniejszym Regulaminie.  

2. Niniejszy Konkurs nie jest “grą losową” w rozumieniu ustawy z dnia 16 listopada 2009 

roku o grach hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1540). 

3. W zakresie nieuregulowanym przez niniejszy regulamin stosuje się przepisy prawa 

powszechnie obowiązującego. 

4. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie 

danych osobowych Uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych, a także zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 

roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204), o ile dane takie 

będą ujawniane w toku konkursu i w związku z jego przebiegiem. Zgodnie z art. 24 ust. 1 

z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) 

Organizator informuje Uczestników, iż ich dane osobowe będą przechowywane i 

przetwarzane w siedzibie Organizatora na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez 

Uczestnika Konkursu zgody wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień 

niniejszego Regulaminu. 

 


