
Regulamin konkursu  pt. „Wystawa Titanic”  
 
 
§ 1. Postanowienia ogólne. 
 
1. Organizatorem konkursu o nazwie "Wystawa Titanic” (zwanego dalej 

"Konkursem") jest Agora Spółka Akcyjna, z siedzibą w (00-732) Warszawie 
przy ulicy Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, 
Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS 59944, kapitał zakładowy w wysokości: 47.665.426 PLN, wpłacony w 
całości, NIP 526-030-56-44, wydawca miesięcznika "Dom&Wnętrze” oraz 
właściciel serwisu internetowego dostępnego pod adresem 
www.domiwnetrze.pl, zwana dalej „Organizatorem”.    

2. Organizator informuje o Konkursie na łamach strony internetowej 
prowadzonej pod adresem www.domiwnetrze.pl, zwanej dalej 
„Serwisem”.  

3. Regulamin stanowi wyłączną podstawę przeprowadzenia Konkursu i 
określa prawa i obowiązki jego uczestników. 

4. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz zostanie 
zamieszczony na stronach Serwisu. Organizator zastrzega sobie 
uprawnienie do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, pod 
warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych uczestników 
Konkursu. 

 
 
§ 2. Uczestnictwo w Konkursie. 
 
1. Udział w Konkursie jest nieodpłatny. 
2. Uczestnikami Konkursu mogą byd osoby fizyczne, zamieszkałe na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w 
Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brad udział w Konkursie tylko za 
zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych. 

3. Od udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i stali współpracownicy 
Organizatora, a także ich małżonkowie, osoby pozostające z nimi we 
wspólnym pożyciu, dzieci oraz rodzeostwo. 

4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez 
uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do 
przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż 
spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. 

http://www.domiwnętrze.pl/
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5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w 
tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosid na 
inne osoby. 

 
 
§3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.  
 

1. Konkurs trwa od 18 sierpnia od godz. 12.00 do 31 sierpnia 2016 r. do 
godz. 23.59. 

2. Aby wziąd udział w Konkursie należy w terminie trwania Konkursu: 

2.1. wykonad zadanie konkursowe polegające na udzieleniu odpowiedzi 
na pytanie „Jakim typem statku był Titanic?”, wybierając jedną z trzech 
dostępnych wariantów odpowiedzi: a) sterowcem, b) wahadłowcem, c) 
transatlantykiem; 

2.2. przesład odpowiedź drogą elektroniczną na adres: 
titanickonkurs@agora.pl poprzez wskazanie przez uczestnika jednego 
wariantu odpowiedzi tj. a) lub b) lub c). Po przesłaniu odpowiedzi  
konkursowej uczestnik nie może dokonywad w niej żadnych zmian. 

3. Jeden uczestnik może nadesład tylko jedną odpowiedź konkursową. Jeżeli 

ten sam uczestnik nadeśle więcej niż jedną odpowiedź konkursową, za 

przyjętą do Konkursu uważana będzie jedynie pierwsza odpowiedź.   

4. Jeden uczestnik Konkursu może udzielid tylko jednej odpowiedzi spośród 

trzech dostępnych wariantów tj. a) lub b) lub c). W przypadku wskazania 

przez uczestnika w przesłanej odpowiedzi konkursowej więcej niż 

jednego wariantu odpowiedzi, odpowiedź taka będzie uważana za 

nieważną i nie będzie brała udziału w Konkursie.   

5. Za moment udzielenia odpowiedzi konkursowej w sposób określony w 

pkt 2 powyżej  uważa się moment tj. datę i godzinę zapisania wiadomości 

e-mail wysłanej przez uczestnika na adres wskazany w pkt 2 ppkt 2.2 na 

serwerze Agory. 

6. Uczestnik zezwala Organizatorowi na rozpowszechnienie na łamach stron 

serwisów internetowych Organizatora imienia i  nazwiska uczestnika 

Konkursu.  

 

 

 



§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców. 

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez jury tylko spośród uczestników, 
którzy spełniają wszystkie warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu. 

2. Spośród  odpowiedzi konkursowych spełniających warunki określone w § 2 i 
3 Regulaminu powyżej, jury wskaże  

dziesięd osób, które jako pierwsze (tj. osób, które najszybciej) udzielą 
poprawnej odpowiedzi na pytanie konkursowe, którym zostanie przyznana 
nagroda określona w § 5 pkt.  1 Regulaminu. 

3.W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora. 

4. Organizator ogłosi wyniki Konkursu na łamach Serwisu w dniu 5 września 
2016 r. W terminie do dnia 2 września 2016 r. Organizator wyśle do zwycięzców 
wiadomośd e-mail kierowaną pod adres mailowy, z którego nadesłano 
odpowiedź konkursową.   

5. Nagrodzeni uczestnicy, o których mowa w pkt. 4 zobowiązani są w terminie 
do 3 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail wysłanej pod adres mailowy, z 
którego nadesłano odpowiedź konkursową, pod wskazany w wiadomości adres 
e-mail przesład swoje dane niezbędne dla wydania nagrody: imię (imiona), 
nazwisko (nazwiska), adres właściwy dla doręczenia nagrody  oraz numer 
telefonu kontaktowego.  Milczenie zwycięzcy w tym terminie powoduje 
wygaśnięcie prawa do nagrody. 

 

§ 5. Nagrody. 

1.  Nagrodą w Konkursie dla laureatów określonych w §4 pkt  2 jest zestaw, na 
który składa się: zaproszenie na wystawę ,,Titanic” oraz książka „Titanic” (dalej, 
Nagrody). 

4. Nagrody zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez 
możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę 
rzeczową. 

5. Nagrody  zostaną wysłane pocztą kurierską w terminie 14 dni od dnia 
przesłania przez laureata wiadomości zawierającej dane niezbędne do 
przekazania nagrody, zgodnie z § 4 pkt.  5. 

6. Jeden uczestnik może otrzymad w ramach Konkursu tylko jedną Nagrodę 
przewidzianą Regulaminem. 

7. W celu dokonania identyfikacji osoby nagrodzonej, przy odbiorze Nagrody 
winien on okazad dokument tożsamości ze zdjęciem. Laureat nie nabywa prawa 



do nagrody, jeżeli nie spełni któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 
4 Regulaminu, w tym nie wskazał danych umożliwiających realizację prawa do 
nagrody w sposób i w terminie określonym w § 4. W takim wypadku nagroda 
pozostaje do dyspozycji Organizatora.  

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z 
opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikającymi z 
błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika konkursu adresu lub innych 
danych, na który to adres zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie. 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym 
podanie przez nagrodzonego uczestnika konkursu danych kontaktowych, 
adresu zamieszkania i innych danych służących do identyfikacji oraz za wszelkie 
niezgłoszone Organizatorowi zmiany tych danych.  

 

§6. Reklamacje 

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składad na 
piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora – na adres Agora SA, ul. 
Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z dopiskiem „Konkurs  Wystawa Titanic” . 
Reklamacje należy składad w terminie nie późniejszym niż 30 (trzydziestu) 
dni od daty zakooczenia Konkursu - bezpośrednio w siedzibie Organizatora 
lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego). 

2. Reklamacje rozpatrywad będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) 
dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie 
przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację. 

 

§7. Ochrona danych osobowych. 

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach ich 
przeprowadzenia, wyłonienia zwycięzców, publikacji wyników oraz 
przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród, zgodnie z warunkami 
określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). 
Administratorem danych osobowych jest Agora S.A. 

2. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich 
poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich 
niepodanie uniemożliwia wydanie nagród w Konkursie. 

  


