REGULAMIN
AKCJI CZYTELNICZEJ pod nazwą „NIEZNANI BOHATEROWIE NASZEJ
NIEPODLEGŁOŚCI”
1. Organizatorem Akcji jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10 (00-732),
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, za nr 59944; kapitał zakładowy 47.665.426,00 PLN
- wpłacony w całości; NIP 526-030-56-44 - wydawca Gazety Wyborczej. Organizator jest także
fundatorem nagród w postaci dostępu do prenumeraty cyfrowej Gazety Wyborczej.
2. Partnerem Akcji oraz fundatorem nagród pieniężnych, które zostaną przyznane w konkursie,
które zostanie przeprowadzony, w związku z Akcją jest Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” z
siedzibą w Lublinie ul. Grodzka 21 (20-112 Lublin); NIP 946-21-19-912; REGON 430939371 dalej Fundator.
3. Akcja jest skierowana do czytelników, którzy chcą aby ich wspomnienia o znanych im osobach
(rodzinie, przyjaciołach, znajomych), które miały wkład w odzyskanie niepodległości i pracę na
rzecz Wolnej Polski (dalej Wspomnienia) zostały spopularyzowane poprzez ich opublikowanie.
4. Osoby, które ukończyły 18 lat i nie zostały pozbawione zdolności do czynności prawnych,
które chcą aby Wspomnienia ich autorstwa zostały opublikowane na łamach Gazety Wyborczej
lub w serwisach z grupy Wyborcza.pl mogą w terminie od 28 lutego 2018 do 15 sierpnia 2018 r.
nadsyłać Wspomnienia swojego autorstwa wyrażone w liczbie do 8.000 znaków (ze spacjami) za
pośrednictwem formatki dostępnej na stronie internetowej Wyborcza.pl/akademiaopowiesci.
5. Każdy może nadesłać jedno lub kilka Wspomnień, przy czym do Konkursu, który zostanie
przeprowadzony wśród osób, które nadeślą Wspomnienia zostanie dopuszczone tylko jedno
Wspomnienie. Do Konkursu nie zostaną dopuszczone Wspomnienia nadesłane przez
pracowników lub stałych współpracowników Organizatora lub Fundatora ani ich (tj.
pracowników lub stałych współpracowników Organizatora lub Fundatora) małżonków,
rodzeństwo, wstępnych, zstępnych oraz małżonków: rodzeństwa, wstępnych lub zstępnych.
6. We Wspomnieniach nie można umieszczać danych osobowych osób, które nie wyraziły na to
zgody (nie dotyczy osób nieżyjących). We Wspomnieniach nie można też zamieszczać treści
sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami ani naruszających cudze dobra osobiste.
7. Najciekawsze Wspomnienia będą sukcesywnie publikowane na łamach Gazety Wyborczej (w
tym jej dodatków np. „Ale Historia”; „Magazyn Świąteczny”, „Duży Format” oraz w zasięgach
lokalnych) lub w serwisach z grupy Wyborcza.pl. Przed publikacją Wspomnień redakcja Gazety
Wyborczej zwróci się do ich autora - osoby, która nadesłała Wspomnienia.
8. Organizator dołoży starań aby opublikować jak największą liczbę nadesłanych Wspomnień,
przy czym, z uwagi na ograniczoną liczbę powierzchni, nie może zagwarantować, że każde
nadesłane Wspomnienie zostanie opublikowane.
9. Nadesłane Wspomnienia wezmą udział w konkursie, w którym jury powołane przez
Organizatora i Fundatora wyłoni w terminie do 5-ego listopada 2018 r.: 3-ech zwycięzców oraz
30 uczestników wyróżnionych 1-wgo stopnia i 50 uczestników wyróżnionych 2-ego stopnia.
10. Zwycięzcom przyznaną zostane nagrody pieniężne:

10.1.Za pierwsze miejsce w wysokości 5556 ł. brutto;
10.2. Za drugie miejsce w wysokości 3333 zł. brutto;
10.3. Za trzecie miejsce w wysokości 2.000 zł. brutto.
Nagrody pieniężne zostaną przekazane przez Fundatora, w terminie 14 dni od dnia otrzymania
przez Organizatora danych, zgodnie z którymi należy przekazać nagrodę (numer rachunku
bankowego lub adres doręczenia). W przypadkach przewidzianych przez prawo Fundator potrąci
z nagrody pieniężnej kwotę przeznaczoną na zryczałtowany podatek dochodowy od osób
fizycznych, która zostanie przekazana na rzecz właściwego urzędu skarbowego.
Każdemu ze zwycięzców zostanie także przyznany roczny dostęp do prenumeraty cyfrowej
Gazety Wyborczej w postaci pakietu wybranego przez zwycięzcę z aktualnie (tj. w dniu
poinformowania o nagrodzie) oferowanych przez Agorę.
11. Uczestnikom wyróżnionym pierwszego stopnia przyznany zostanie roczny dostęp do
prenumeraty cyfrowej Gazety Wyborczej w postaci pakietu wybranego przez wyróżnionego
uczestnika spośród aktualnie (tj. w dniu poinformowania o nagrodzie) oferowanych przez Agorę.
12. Uczestnikom wyróżnionym drugiego stopnia przyznany zostanie kwartalny dostęp do
prenumeraty cyfrowej Gazety Wyborczej w postaci pakietu wybranego przez wyróżnionego
uczestnika spośród z aktualnie (tj. w dniu poinformowania o nagrodzie) oferowanych przez
Agorę.
13. Warunkiem skorzystania z dostępu z prenumeraty cyfrowej Gazety Wyborczej jest posiadanie
konta w serwisie wyborcza.pl.
14.
Zwycięzcy oraz uczestnicy wyróżnieni zostaną poinformowani o tym fakcie na adres email podany przy zgłoszeniu do akcji.
15.
Nie później, niż 5 listopada 2018 r. na łamach dodatku do Gazety Wyborczej pt. „Ale
Historia” oraz na stronie internetowej oraz w serwisie Wyborcza.pl/akademiaopowiesci
Organizator poinformuje o zwycięzcach konkursu.
16. Każda osoba, która nadeśle Wspomnienia może w każdym czasie zrezygnować z udziału w
Akcji. Aby poinformować o swojej decyzji należy wysłać na adres e-mail
akademiaopowiesci@wyborcza.pl lub pocztą tradycyjną na adres Agora S.A., ul. Czerska 8/10
(00-732) z dopiskiem „Nieznani bohaterowie naszej niepodległości” informację o rezygnacji.
17. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Akcji należy zgłaszać w terminie do 31 stycznia
2019 r., pocztą elektroniczną na adres e-mail akademiaopowiesci@wyborcza.pl lub pocztą
tradycyjną na adres Agora S.A., ul. Czerska 8/10 (00-732) z dopiskiem „Nieznani bohaterowie
naszej niepodległości”. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14-stu dni od dnia otrzymania
(decyduje data wyjścia odpowiedzi na reklamację od Organizatora). Odpowiedź na reklamację
zostanie przesłana na adres e-mail, z którego wysłana została reklamacja, a w przypadku
reklamacji przysłanej pocztą tradycyjną - na adres nadawcy lub inny wskazany w reklamacji, jako
adres do korespondencji.
18. Reklamacja nie wyklucza ani nie ogranicza dochodzenia praw na drodze postępowania
sądowego.

19.
19.1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Akcji, przeprowadzenia Konkursu oraz
realizacji przyznanych nagród. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez
osoby, które nadeślą Wspomnienia jest Organizator - Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul.
Czerska 8/10. Administratorem danych osobowych zwycięzców jest także Fundator - jest Ośrodek
„Brama Grodzka - Teatr NN” z siedzibą w Lublinie ul. Grodzka 21 (20-112 Lublin); NIP 946-2119-912; REGON 430939371.
19.2. Dane osobowe osób, które wyrażą zgodę na przekazywanie na podany adres e-mail
informacji o ofertach Agory S.A. będą przetwarzane w celu wysyłki takich ofert. Taka zgoda
może być w każdym czasie cofnięta. Aby cofnąć zgodę należy wysłać na adres e-mail:
akademiaopiesci@wyborcza.pl informację o cofnięciu zgody. Administratorem danych
osobowych przekazywanych przez osoby, które wyrażą ww zgodę jest - Agora S.A. z siedzibą w
Warszawie, ul. Czerska 8/10.
19.3. Dane osobowe osób, które wyrażą zgodę na kontakt w sprawie ewentualnej publikacji
Wspomnień przez Ośrodek Brama Grodzka Teatr NN na podany adres e-mail będą przetwarzane
przez Ośrodek Brama Grodzka Teatr NN w celu uzyskania zgody na publikację i ustalenia
warunków ewentualnej publikacji. Administratorem danych osobowych osób, które wyrażą ww.
zgodę jest Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” z siedzibą w Lublinie ul. Grodzka 21 (20-112
Lublin); NIP 946-21-19-912; REGON 430939371. Zgoda na kontakt w sprawie ewentualnej
publikacji Wspomnień przez Ośrodek Brama Grodzka Teatr NN może być w każdym czasie
cofnięta. Aby cofnąć zgodę należy wysłać na adres e-mail: akademiaopiesci@wyborcza.pl
informację o tj. cofnięciu zgody.

Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie w zakresie adresu e-mail oraz imienia i
nazwiska uniemożliwia udział w Akcji i Konkursie, zaś w zakresie danych, zgodnie którymi
należy przekazać nagrodę pieniężną - uniemożliwia przekazanie zwycięzcy nagrody pieniężnej.
Uczestnik ma prawo do wglądu w swoje dane oraz może żądać ich poprawienia.

