
 

REGULAMI	 KO	KURSU  
pod nazwą „Pobierz e-Booka – odbierz nagrodę” 

 
 

I. POSTA	OWIE	IA OGÓL	E 

 
1. Organizatorem Konkursu pod nazwą „Pobierz e-Booka – odbierz nagrodę” jest 

firma Librus Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Misjonarzy Oblatów 20A, 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd 

Rejonowy w Katowicach-Wschód pod numerem  KRS 0000379887. 

2. Sponsorem nagród w Konkursie jest firma Cortland Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu 

pod numerem KRS 0000031468. 

3.  Wydającym nagrody w konkursie jest Librus Sp. z o. o. i jako podmiot dokonujący 

wydania nagrody, jest płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego od osób 

fizycznych.  

4. Niniejszy regulamin Konkursu jest wiążący dla Organizatora i osób biorących udział 

w Konkursie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, reguluje zasady i 

warunki uczestnictwa  w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i 

obowiązki Uczestników Konkursu. 

5. Konkurs organizowany jest na stronach internetowych portalu Systemu Kontroli 

Frekwencji i Postępów w Nauce Librus (Dziennik Elektroniczny) pod adresem 

http://www.dziennik.librus.pl/. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są wyłącznie na 

adres mailowy konkurs@librus.pl od 1 marca 2012 roku do 15 kwietnia 2012 roku. 
6. W konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która zapoznała się z niniejszym 

Regulaminem, spełniająca następujące warunki: 

-   jest użytkownikiem Systemu Kontroli Frekwencji i Postępów w Nauce Librus, 

-   ma ukończone 18 lat, 

- zapoznała się i zaakceptowała niniejszy regulamin, w tym wyraża zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji Konkursu. 

7. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w 

Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody opiekuna prawnego lub przedstawiciela 

ustawowego. 

 

 
II. ZASADY KO	KURSU, WARU	KI UCZEST	ICTWA 

 

1. Konkurs przeprowadzony jest na stronie portalu Systemu Kontroli Frekwencji  

Postępów w Nauce Librus pod adresem http://www.dziennik.librus.pl/ w ramach 

modułu e-Materiały, który dostępny jest po zalogowaniu do systemu. 
2. Uczestnikiem Konkursu jest każda osoba, która w okresie od 01.03.2012 roku do 

15.04.2012 roku zakupi w Systemie Kontroli Frekwencji i Postępów w Nauce Librus 

(Dziennik Elektroniczny) w sekcji e-Materiały dowolną publikację elektroniczną  
(e-Booka) oraz dodatkowo prześle propozycję hasła reklamującego tę sekcję.  

3.  Spośród nadesłanych propozycji haseł reklamowych, komisja konkursowa wybierze  

     3  najciekawsze, a ich autorzy otrzymają nagrody.  



 

4. Proponowane hasło reklamowe należy przesłać mailem na adres: konkurs@librus.pl  

     wraz z podaniem: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu oraz        

     loginu użytkownika do konta w Systemie Kontroli Frekwencji i Postępów w �auce   

     Librus (Dzienniku Elektroniczny) w terminie do 15 kwietnia 2012 roku. 
5.  Zgłoszenia uczestnictwa nadesłane po upływie terminu powyżej nie zostaną     

 zakwalifikowane do udziału w Konkursie. 

 

III. 	AGRODY I ZASADY PRZYZ	AWA	IA 	AGRÓD 

 
1. Organizator przewiduje w Konkursie nagrody w postaci:   

- za zajęcie 1 miejsca - iPad2 16 Wifi, 

- za zajęcie 2 miejsca - iPod (4G) Touch, 

- za zajęcie 3 miejsca - iPod (4G) Touch. 

2. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody telefonicznie lub mailowo  

w terminie do 10 dni od daty zakończenia konkursu czyli do dnia 25.04.2012 roku. 
3. Nagrody główne zostaną przesłane kurierem na adres Uczestnika Konkursu wskazany 

w zgłoszeniu. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik Konkursu spełnia 

warunki określone w Regulaminie Konkursu opisane w  punkcie 6. Ogólnych 

postanowień regulaminu. 

5. Organizator Konkursu wyklucza możliwość zamiany nagrody na ekwiwalent 

pieniężny lub inną nagrodę rzeczową. 

 
 

V. POSTA	OWIE	IA KOŃCOWE 
 

1. Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

(tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. �r 101 poz. 926, ze zm.) informujemy, że podane 

dobrowolnie przez Uczestnika Konkursu dane osobowe będą przetwarzane przez 

administratora danych, którym jest Librus Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. 

Misjonarzy Oblatów 20A, wyłącznie w celu weryfikacji Uczestnika Konkursu oraz 

poinformowania go o przyznaniu nagrody i jej realizacji.  Przetwarzane przez Librus 

Sp. z o. o. dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom, w rozumieniu art. 7 pkt. 6 

wspomnianej ustawy. Uczestnikom przysługuje prawo do wglądu swoich danych oraz 

do ich poprawiania. 
2. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody autora hasła 

reklamowego na wykorzystanie hasła przez Organizatora Konkursu w celach 

komercyjnych do promowania sekcji e-Materiały na stronach portalu  Systemu 

Kontroli Frekwencji i Postępów w Nauce Librus (http://www.dziennik.librus.pl). 
3. Uczestnik Konkursu, który dokonał nadesłania hasła reklamowego, ponosi wyłączną 

odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych i/lub dóbr osobistych 

osób trzecich w związku z nadesłanym hasłem reklamowym.  
4. Pełna treść regulaminu Konkursu dostępna jest na stronie internetowej portalu 

Systemu Kontroli Frekwencji i Postępów w Nauce Librus (Dziennik Elektroniczny). 
 


