
Konkurs “Wygraj książkę Przy stole z papieżem Franciszkiem” 

Konkurs pod nazwą "Wygraj książkę Przy stole z papieżem Franciszkiem" (zwany dalej            

Konkursem) jest organizowany przez Fundację Medialną 7 z siedzibą w Warszawie przy ul.             

Miodowej 17/19 (zwaną dalej Organizatorem). Za przeprowadzenie Konkursu        

odpowiedzialna jest Redakcja Portalu Stacja7.pl (należącego do Organizatora), z siedzibą w           

Krakowie przy ul. Długiej 48/38 na podstawie niniejszego regulaminu (zwanego dalej           

Regulaminem) o następującej treści: 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Konkurs trwa w okresie podanym przez Organizatora w artykule ogłaszającym Konkurs na             

stronie www.stacja7.pl, czyli od 23.03.2019 do 26.03.2019. 

2. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich pełnoletnich internautów zamieszkałych na          

terenie Rzeczypospolitej Polskiej, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych i          

spełniających wymagania nałożone  Regulaminem. 

3. Uczestnikiem Konkursu jest osoba spełniająca warunki określone w ust. 2 powyżej, która             

nadeśle własną, kreatywną odpowiedź na zadane przez Organizatora na stronie          

internetowej www.stacja7.pl pytanie konkursowe na adres: redakcja@stacja7.pl oraz poda         

swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania i adres e-mail. 

4. Regulamin znajduje się w siedzibie Redakcji Stacji7 oraz na stronie www.stacja7.pl  

5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora,           

członkowie ich najbliższej rodziny oraz osoby pozostające z nimi we wspólnocie domowej. 

6. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

 

§ 2 

 

Zasady i przebieg konkursu 
 

1. Konkurs zostanie zapowiedziany i ogłoszony na portalu www.stacja7.pl przez          

Organizatora. Poszczególne pytania konkursowe i następnie ich prawidłowe odpowiedzi         

zostaną ogłoszone na portalu www.stacja7.pl 

http://www.stacja7.pl/
mailto:redakcja@stacja7.pl
http://www.stacja7.pl/


2. Aby wziąć udział w konkursie należy odpowiedzieć na pytanie: “Co ugotowałbyś            

papieżowi Franciszkowi na obiad, gdyby był on gościem w twoim domu. Odpowiedź            

uzasadnij”. Tekst odpowiedzi należy przesłać dane podane wraz z odpowiedzią w §1 ust. 3. 

3. Nadesłanie odpowiedzi na pytanie konkursowe, wraz z danymi, o których mowa w ust. 2               

powyżej jest równoznaczne ze zgłoszeniem się do udziału w Konkursie oraz akceptacją            

postanowień Regulaminu. 

4. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie jeden raz. 

5. Ustanowione w redakcji jury, złożone z redaktorów i pracowników portalu Stacja7,            

wybierze 5 najciekawszych prac z odpowiedziami na pytanie konkursowe. Ich autorzy           

zostaną o zwycięstwie powiadomieni wiadomością e-mailową. Wyrażają również zgodę na          

zacytowanie ich odpowiedzi w artykule podsumowującym Konkurs na stronie www.stacja7.pl  

 

§ 3 

Nagrody 
 

1. W Konkursie są przyznawane nagrody rzeczowe w postaci książki wydawnictwa Jedność            

pt. “Przy stole z papieżem Franciszkiem”. Każdemu zwycięzcy przysługuje maksymalnie          

jedna książka. 

2. Informacja o nagrodzie przewidzianej za udzielenie na zasadach określonych          

Regulaminem prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe ogłaszana będzie razem z          

tym pytaniem. 

3. Nagroda nie podlega zamianie na ekwiwalent. Wszelkie reklamacje dotyczące nagrody           

należy zgłaszać do sponsora nagrody lub producenta. Nagrody nie stanowią własności           

Organizatora. 

4. Zwycięzcy Konkursu zobowiązani są udostępnić Organizatorowi dokładne dane, które          

posłużą do przekazania nagrody. 

5. Nagrody rzeczowe, o których mowa w ust. 1 powyżej, zostaną dostarczone przez             

Organizatora przez obie strony na adresy wskazane przez laureatów Konkursu w terminie            

30 dni od zakończenia Konkursu. W przypadku nieodebrania nagrody pod wskazanym           

adresem przez laureata Konkursu nagroda zwracana jest do Organizatora. 

 

§ 4 

 

1. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich            

poprawiania. 



2. Laureaci Konkursu zobowiązani są do podania następujących danych osobowych,          

niezbędnych do identyfikacji zwycięzcy i realizacji nagrody: 

a) imię i nazwisko, 

b) adres zamieszkania, 

c) adres e-mail. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie                

danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem            

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie              

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie            

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

 

§ 5 

Reklamacje 
 

1. Wszelkie reklamacje mogą być kierowane przez Uczestników do powołanej przez           

Organizatora Komisji Reklamacyjnej, na adres: Stacja 7 - portal internetowy, ul. Długa 48/38,             

31-147 Kraków z dopiskiem Konkurs “Wygraj książkę Przy stole z papieżem Franciszkiem". 

2. Reklamacje powinny być składane w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia              

zakończenia Konkursu. Wszelkie reklamacje, które wpłyną do Komisji Reklamacyjnej po          

wyznaczonym terminie nie będą uwzględniane. 

3. Reklamacje laureatów powinny być składane w ciągu 7 dni od otrzymania nagrody.             

Wszelkie reklamacje, które wpłyną po tym terminie nie będą uwzględniane. 

4. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia             

otrzymania przez Komisję Reklamacyjną. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie         

powiadomiony pisemnie. 

5. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim              

Uczestnika, co do których istnieje podejrzenie działania niezgodnego z Regulaminem. 

6. Decyzja Komisji Reklamacyjnej jest ostateczna i jakiekolwiek odwołanie od tej decyzji nie             

przysługuje. 

 

§ 6 

Postanowienia końcowe 
 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przypadki udziału w Konkursie osób           

nieuprawnionych. 



2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące         

przepisy prawa. 

 

 

 


