
REGULAMIN KONKURSU 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Konkursu jest Katarzyna Flamma („Keitah”), a fundatorem nagród 
wydawnictwo Poltext, z siedzibą przy ul. Jutrzenki 118 w Warszawie 02-230, wpisane do 
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod 
numerem KRS 0000122855, NIP: 526-021-12-51, REGON: 008279935 

2. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na profilu 
Facebook https://www.facebook.com/keitahlanguages/ w dniach 08.04.2020 do 
15.04.2020 roku (do godziny 23:59). 

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która: 

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie biorą udział w 
Konkursie za zgodą opiekuna prawnego. 

b) posiada dostęp do Internetu i konto w serwisie Facebook. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących 
warunków: 

a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1. 

Nagroda 

1. Nagrodą w Konkursie jest jeden egzemplarz książki „Little Women: Małe kobietki w 
wersji do nauki angielskiego”. Zdobywca nagrody otrzyma egzemplarz tej książki. 

2. Zdobywcą nagrody w Konkursie jest uczestnik, wyłoniony przez Komisję Konkursową, 
który w czasie trwania konkursu, pod postem konkursowym na profilu Facebook-
owym: https://www.facebook.com/keitahlanguages/zamieści komentarz z odpowiedzią 
na pytanie: „Co zmotywowało Cię do przeczytania książki Little Women po angielsku?” 
Polubienie 
profilu https://www.facebook.com/keitahlanguages/ oraz https://www.facebook.com/Po
ltext/ będzie dodatkowym atutem uczestnika przy wyborze zwycięzcy, ale nie jest to 
warunek konieczny. 

3. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego 
Regulaminu rozstrzyga Keitah. 

4. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej poprzez serwis Facebook w 
ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu. 
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5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien 
napisać wiadomość prywatną na profilu https://www.facebook.com/keitahlanguages/ do 
Keitah w terminie 3 (trzech) dni od dnia opublikowania postu z imieniem i nazwiskiem 
Zdobywcy nagrody pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody. 

6. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z 
odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Keitah i wydawnictwo Poltext. Konkurs 
nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis 
Facebook, ani z nim związany. 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych 
danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, numeru tel. kontaktowego 
niezbędnych do przekazania nagrody. 

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na 
przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Keitah. Dane będą 
przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Keitah ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na 
pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian 
terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od 
czasu opublikowania go i zamieszczenia linku do Regulaminu w poście konkursowym. 
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