
 

Regulamin konkursu „Co wiesz o swoim mieście ”  

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Konkursu pod nazwą „Co wiesz o swoim mieście“, zwanego dalej 
„Konkursem”, jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, 
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 
59944, kapitał zakładowy 47 665 426 zł, wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44 - wydawcę 
dziennika „metrocafe.pl”, zwana dalej „Organizatorem”.   

2. Regulamin Konkursu (zwany dalej "Regulaminem") jest dostępny www.metrocafe.pl. Na 
życzenie Uczestnika Regulamin zostanie mu przekazany na wskazany adres poczty 
elektronicznej. 

 

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie 

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.  

 

2. Uczestnikami Konkursu, zwanymi dalej „Uczestnikami”, mogą byd pełnoletnie osoby 
fizyczne, posiadające pełną zdolnośd do czynności prawnych i zamieszkałe na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie. Osoby 
niepełnoletnie, które ukooczyły 13 lat mogą brad udział w Konkursie tylko za zgodą swoich 
rodziców lub opiekunów prawnych.  

3. Uczestnicy oraz ich rodzice i opiekunowie prawni nie mogą byd pracownikami 
Organizatora, jak również ich dziedmi ani rodzeostwem. 

 
 

§ 3 Zasady Konkursu 
 

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: 
 
1.1. w pierwszym etapie, Uczestnik powinien prawidłowo rozwiązad quiz, który zostanie 
opublikowany na stronie www.metrocafe.pl/quiz,  w dniach od 12.05.16 r do 12.06.16 r - 
quiz uznaje się za rozwiązany, jeżeli Uczestnik prawidłowo odpowie na wszystkie 8 pytao 
składających się na quiz;  w terminie od 12 maja 2016 r. od godz. 00.03 do 12 czerwca 2016 
r. do godz. 20.00 . Każdy Uczestnik może rozwiązad quiz dowolną ilośd razy; 
 
1.2. do drugiego etapu zostaną dopuszczeni Uczestnicy, którzy prawidłowo rozwiążą quiz. 
Uczestnicy, którzy prawidłowo rozwiążą quiz, powinni, w terminie od 12.05.16 r. godz. 00.05 
do 12.06.16 r. do 22.00  przesład na adres e-mail quiz@metrocafe.pl  odpowiedź na pytanie: 
 
 
za co najbardziej lubisz swoje miasto ???  
 
Odpowiedź powinna się składać z dwóch do pięciu zdań. 
 
2.  Uczestnik może przesyład odpowiedzi wyłącznie, swojego autorstwa. 

http://www.metrocafe.pl/quiz


 
3. Po otrzymaniu odpowiedzi od Uczestnika Organizator prześle Uczestnikowi 
potwierdzenie zgłoszenia udziału w konkursie. Uczestnik w każdej chwili może zrezygnowad 
z udziału w konkursie. Aby zrezygnowad z udziału w konkursie wystarczy przesład na adres e-
mail: quiz@metrocafe.pl rezygnację o treści: 
 
„Rezygnuję z udziału w konkursie pod nazwą.” Co wiesz o swoim mieście” imię i nazwisko; 
rezygnacja może byd wyrażona także innymi słowami, ale musi zawierad nazwę konkursu. 
 
4. Każdy Uczestnik może przesład więcej, niż jedną odpowiedź, przy czym jeden 
Uczestnik może otrzymad tylko jedną nagrodę. 
 

§ 4 Zasady wyłaniania zwycięzców 
 
1. Komisja Konkursowa wybrana przez organizatora wybierze 100 zwycięzców 

konkursu - autorów najwyżej ocenionych przez Komisję Konkursową odpowiedzi 
(przy czym jednemu Uczestnikowi może zostad przyznana tylko jedna nagroda). 
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na łamach serwisu metrocafe.pl  w dniu 
20.06.2016 r.  Organizator opublikuje imię zwycięzcy oraz wszystkie lub wybrane 
odpowiedzi nadesłane przez zwycięzców Konkursu.   

 
2. Zwycięzcom zostaną przyznane nagroda książka pt. „Niedziela, która zdarzyła się w 
środę”, autorem, której jest  Mariusz Szczygieł. 
 
 
3. Zwycięzcy zostaną powiadomieni przez Organizatora o przyznanej nagrodzie na 
adres e-mail, z którego nadesłane zostało zgłoszenie konkursowe. Zwycięzca poproszony 
będzie o podanie adresu, zgodnie z którym należy doręczyd nagrodę, nie później, niż 30 dni 
od dnia otrzymania informacji o nagrodzie. Nagroda zostanie przekazana na wskazany przez 
zwycięzcę adres przez Organizatora, nie później, niż 14 dni (data nadania przesyłki z 
nagrodą) na wskazany przez Zwycięzcę adres. 
 

 

§ 5. Postępowanie reklamacyjne 

 

1. Reklamacje dotyczące przeprowadzenia Konkursu   należy składad wraz  
z uzasadnieniem do Organizatora, w terminie 30 dni od daty ogłoszenia listy zwycięzców. 
Reklamacje należy składad: 

a) na piśmie na adres: Agora S.A., ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs 
Co wiesz o swoim mieście.– listownie (decyduje data stempla pocztowego) lub 
bezpośrednio w siedzibie Organizatora, 

 lub  

b) za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres e mail quiz@metrocafe.pl 

2. Organizator będzie rozpatrywad reklamacje w terminie 14 (czternaście) dni od dnia ich 
otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w 
reklamacji.  

3. Reklamacje dotyczące nagród należy składad do Organizatora, w terminie do 31 
grudnia 2016 r. 



4. Organizator, poza trybem określonym wyżej w pkt. 1 – 3, nie przewiduje korzystania z 
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeo. 

5. Powyższe postanowienia nie ograniczają praw Uczestników do dochodzenia roszczeo po 
przeprowadzeniu postępowania reklamacyjnego lub bez zgłaszania reklamacji w tym 
postępowaniu. 

 

§ 6. Ochrona danych osobowych 

1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celach 
przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, przyznania, wydania, odbioru i 
rozliczenia nagród.  

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami 
określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.  
Administratorem danych osobowych jest Organizator.  

3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.  

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie w zakresie adresu e-mail 
uniemożliwia udział w Konkursie.   

  

§ 7. Postanowienia koocowe 

1. Wszelkie pytania dotyczące Konkursu należy kierowad na adres e-mailowy: 
quiz@metrocafe.pl  

 


