
Organizator Konkursu
1. Organizatorem Konkursu jest www.naEKRANIE.pl oraz naEKRANIE.pl Sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie; ul Bobrowiecka 1A; 00-728 Warszawa Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy; XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000453178; NIP
9512365117; REGON: 146562816.
2. Sponsorem konkursu jest wydawnictwo YA!

Obszar i czas trwania Konkursu
1. Konkurs rozpoczyna się 15 listopada 2017 i trwa do 5 grudnia 2017 i swoim
zasięgiem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Zgłoszenia konkursowe przyjmowane
będą do 22 listopada 2017.

Zasady prowadzenia konkursu
1. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, może być
pełnoletnia osoba zamieszkała na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, która w okresie
obowiązywania konkursu dostarczy pracę konkursową za pomocą komentarza pod postem
konkursowym na stronie na facebooku Organizatora.
2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie wyłącznie za pisemną zgodą
opiekuna prawnego.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora,
pracownicy i przedstawiciele firm, których produkty lub usługi stanowią nagrody w Konkursie
oraz członkowie ich rodzin: małżonkowie, rodzeństwo, wstępni i zstępni.
4. Zasady uczestnictwa:

a. Uczestnik odpowiada na pytanie konkursowe zawarte w poście konkursowym na
facebooku Organizatora,
b. Oceniepodlega kreatywność odpowiedzi i ciekawe podejście do tematu.

5. Zwycięzcą Konkursu jest osoba, której odpowiedź zostanie wyłoniona w drodze
głosowania przez Komisję Konkursową.

Komisja Konkursowa
1. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa Komisja Konkursowa (jury).
2. W skład komisji konkursowej powołani będą przedstawiciele Organizatora konkursu.
Organizator zastrzega sobie prawo powołania do komisji konkursowej także przedstawicieli 
partnera/sponsora.
3. Do kompetencji Komisji należeć będzie również rozpatrywanie reklamacji
wpływających od Uczestników.

Nagroda
1. Nagrodami w konkursie są powieści przygotowane przez wydawnictwo YA!
2. Nagrodzonych zostanie 3 (słownie: troje) uczestników konkursu.
3. Nagrodami są 3 egzemplarze powieści „Wszystko razem” Ann Brashares
4. Jedna osoba może wygrać tylko jedną książkę.

Zwycięzcy
1. O przyznaniu nagrody oraz terminie, miejscu i sposobie ich przekazania Organizator
poinformuje Zwycięzców telefonicznie, e-mailowo lub za pomocą aplikacji Messenger w
przeciągu 10 dni roboczych po wyborze ich wyników przez jury lub za pośrednictwem
informacji prasowej na stronie naEKRANIE.pl.

Tryb składania i rozpatrywania reklamacji
1. Wszelkie reklamacje związane z udziałem w Konkursie mogą być składane osobiście w
formie pisemnej w godzinach od 8.00 do 16.00, od poniedziałku do piątku w siedzibie
naEKRANIE.pl Sp. z o.o., ul Bobrowiecka 1A; 00-728 Warszawa lub wysłane listem
poleconym pod wyżej wymieniony adres, jednak nie później niż do dnia 5 grudnia 2017 r.
W przypadku wysłania reklamacji listem poleconym o zachowaniu terminu wniesienia
reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Natomiast w przypadku doręczenia
osobistego decyduje data złożenia reklamacji w siedzibie Organizatora.



Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej. Reklamacja
powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika konkursu, dokładny adres Uczestnika,
przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis.
3. Rozpatrzenie reklamacji i wysłanie zawiadomienia o sposobie jej rozstrzygnięcia przez
komisję Konkursu nastąpi w terminie 3 dni roboczych od daty jej otrzymania, jednak nie
później niż do dnia 8 grudnia 2017 roku.
4. Roszczenia związane z udziałem w Konkursie przedawniają się z upływem 6 miesięcy od
dnia ich wymagalności. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia
wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. Po wyczerpaniu
postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia
nieuwzględnionych roszczeń w sądzie.

Postanowienia końcowe
1.Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna do wglądu przez czas trwania Konkursu na
stronie naEKRANIE.pl
2. Wszelkie materiały reklamowo – promocyjne mają jedynie charakter informacyjny.
Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu Konkursu oraz
obowiązujące, odpowiednie przepisy prawa.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy
powszechnie obowiązującego prawa.


