
Regulamin konkursu  „MOSKALIKI („Regulamin”) 
 

1. Organizatorem konkursu  o nazwie „Moskaliki” zwanego dalej „Konkursem” i fundatorem nagród 
jest Agora SA z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydz. Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 50.937.386 PLN 
wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, zwana dalej „Organizatorem”. 
 
2. Przedmiotem Konkursu jest przedstawienie propozycji moskalików - krótkich, rymowanych i 
dowcipnych wierszyków, będących parodią fragmentu Poloneza Kościuszki Rajnolda 
Suchodolskiego. 

 
 3. W Konkursie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie i osoby niepełnoletnie posiadające zgodę 

jednego z rodziców lub opiekunów prawnych. 
 
4. Uczestnik może przesyłać wyłącznie takie moskaliki, których jest jedynym twórcą. 
 
5. Każdy z uczestników może zgłosić do Konkursu nieograniczoną liczbę moskalików. 

 
6. Zgłoszenia do Konkursu przesyłać można e-mailem w okresie od 14 do 28 marca 2014 roku na 
adres mailowy metro-konkurs@agora.pl. W tytule e-maila zgłoszeniowego, który należy wysłać na 
adres metro-konkurs@agora.pl, należy wpisać „Moskaliki”. W treści maila należy podać: własnego 
moskalika oraz imię i nazwisko.  

 
 7. W chwili zgłoszenia Uczestnik Konkursu wyraża nieodpłatną zgodę na korzystanie przez 
Organizatora zgłoszonego moskalika na następujących polach eksploatacji: 

a. utrwalanie i zwielokrotnianie wszelkimi technikami w tym techniką drukarską, 
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

b. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy – 
w szczególności na łamach prasy, książek oraz innych wydawnictw; 

c. w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony w lit. b) - publiczne 
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, 
a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w 
miejscu i w czasie przez siebie wybranym 

 
 
8. Uczestnicy nie wnoszą opłat z tytułu udziału w Konkursie. 
 
9. Jury wybierze 15 najlepszych (tj. najciekawszych i najzabawniejszych) moskalików, z tym 
zastrzeżeniem, że jednemu uczestnikowi może zostać przyznana tylko jedna nagroda. 

 
10. W skład Jury wchodzą:  przedstawiciel Organizatora – Anna Gąsiorowska, redaktor naczelna 
dziennika Metro, Edyta Błaszczak, szef  działu kultury Metra oraz Michał Rusinek – honorowy 
członek Jury. 

  
11. Pełna Lista Laureatów Konkursu zostanie ogłoszona po 4 kwietnia 2014 (ale nie później niż do 15 
kwietnia 2014 r. ) na łamach dziennika „Metro“ oraz na stronie www.metromsn.pl 
 
12. W Konkursie przyznane zostanie 15 równorzędnych  nagród: książka pt.  „Zabawy literackie. 
MOSKALIKI” autorstwa Joanny Szczęsnej (wyd. Agora S.A.). 
 
13. Organizator poinformuje nagrodzonych uczestników o przyznanej nagrodzie na adres e-mail, z 
którego zostało przesłane zgłoszenie do Konkursu wraz z prośbą o podanie adresu na jaki należy 
przesłać nagrodę. Nagrody zostaną przesłane zgodnie z podanym adresem w terminie 14-stu dni od 
dnia przekazania adresu dla doręczenia nagrody. 



 
14. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, 
wyłonienia laureatów, przyznania, wydania nagród, oraz publikacji informacji o laureatach i 
nagrodzonych moskalikach w prasie i internecie. 
15. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane 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.  
16. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych 
osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie. 
17. Reklamacje dotyczące Konkursu (w tym dotyczące jakości nagród) należy przesyłać na adres e-
mail: metro@agora.pl lub na adres organizatora (Agora S.A., ul. Czerska 8/10; 00-732) w terminie do 
31 grudnia 2014 r.  

 



  
 


