
Regulamin konkursu „Karnet na weekend #1”  
 
 

§ 1. Postanowienia ogólne 
 

1. Organizatorem konkursu pod nazwą:  
 
„Karnet na weekend #1” (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, XIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał 
zakładowy 47 665 426,00 PLN wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, zwana dalej 
"Organizatorem", prowadząca serwis http://katowice.wyborcza.pl (zwany dalej 
„Serwisem”). 
 

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w Serwisie.  
3. Regulamin Konkursu (zwany dalej: „Regulaminem”) jest dostępny w Serwisie. Uzupełniające 

informacje, to jest treść pytania konkursowego i informacja o tym, ile i jakich nagród 
przewidziano w danej edycji Konkursu, są podawane w ogłoszeniu o tej edycji Konkursu, 
emitowanym w Serwisie w cyklicznym materiale „Karnet na weekend” (w czwartki o godzinie 
17.00).  

4. Godziny podane w Regulaminie odnoszą się do aktualnego czasu lokalnego w Polsce. 
 
 

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie 
 

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne. 
2. Uczestnikami Konkursu, zwanymi dalej „Uczestnikami”, mogą być pełnoletnie osoby 

fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie 
nie mogą brać udziału w Konkursie. 

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, 
dzieci, rodzice oraz rodzeństwo. 

4. Warunkiem uczestnictwa i możliwości ubiegania się o nagrodę jest przestrzeganie przez 
Uczestnika zasad określonych w Regulaminie.  

 
 

§ 3. Zgłoszenie udziału, warunki udziału i przebieg Konkursu 
 

1. Przewidziane jest przeprowadzenie Konkursu w następujących edycjach: 
a. pierwsza edycja od dnia 15.02.2018 r. od godziny 17.00 do dnia 15.02.2018 r. do 

godziny 19.00, 
b. druga edycja od dnia 22.02. 2018 r. od godziny 17.00 do dnia 22.02.2018 r. do 

godziny 19.00, 
c. trzecia edycja od dnia 1.03. 2018 r. od godziny 17.00 do dnia 1.03.2018 r. do godziny 

19.00, 
d. czwarta edycja od dnia 8.03.2018 r. od godziny 17.00 do dnia 8.03.2018 r. do godziny 

19.00, 
e. piąta edycja od dnia 15.03.2018 r. od godziny 17.00 do dnia 15.03.2018 r. do godziny 

19.00, 
f. szósta edycja od dnia 22.03.2018 r. Od godziny 17.00 do dnia 22.03.2018 r. do 

godziny 19.00, 
g. siódma edycja od dnia 29.03.2018 r. od godziny 17.00 do dnia 29.03.2018 r. do 

godziny 19.00. 
2. Każda edycja Konkursu odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie, lecz jest 

niezależna od pozostałych. Organizator zastrzega, że może zrezygnować z organizacji 



niektórych z wyżej wymienionych edycji Konkursu. Brak ogłoszenia o Konkursie w danym dniu 
oznacza, że Konkurs w tym dniu się nie odbędzie. 

3. W każdej edycji komisja konkursowa powołana przez Organizatora wyłoni zwycięzców danej 
edycji w drodze wyboru najciekawszych odpowiedzi na pytanie konkursowe. Ich liczba będzie 
równa liczbie nagród przewidzianej dla tej edycji Konkursu.  

4. Aby wziąć udział w danej edycji Konkursu, należy wysłać na adres  knw@katowice.agora.pl 
zgłoszenie konkursowe, to jest wiadomość e-mail zawierającą imię Uczestnika i ciekawą 
odpowiedź na pytanie. 

5. Zgłoszenia do danej edycji Konkursu przesłane po godzinie 19.00 w dniu jej ogłoszenia nie 
biorą udziału w Konkursie. 

6. Po wysłaniu zgłoszenia Uczestnik nie może zmieniać jego treści poprzez na przykład wysyłanie 
kolejnych wiadomości. Jeżeli Uczestnik prześle więcej niż jedno zgłoszenie, za zgłoszenie 
uważana będzie jedynie wiadomość zapisana jako pierwsza w poczcie elektronicznej 
Organizatora. 

7. Uczestnik może zgłosić tylko taką odpowiedź na pytanie konkursowe, która: 
a. Nie narusza przepisów prawa ani prawem chronionych dóbr osób trzecich. Oznacza to 

w szczególności, że : 
i. Uczestnik musi być sam autorem odpowiedzi i nie może wykorzystać w niej 

cudzych (w tym pochodzących z Internetu lub aplikacji cyfrowych) treści ani 
ich fragmentów; 

ii. Inne rozpoznawalne osoby mogą być wymienione w treści odpowiedzi (także 
anonimowo) tylko, jeżeli udzieliły na to wyraźnego zezwolenia, obejmującego 
też opublikowanie odpowiedzi; 

iii. odpowiedź nie może zawierać treści obraźliwych, oszczerczych bądź w inny 
sposób godzących w czyjekolwiek dobre imię; 

iv. odpowiedź nie może zawierać treści zabronionych prawem; 
v. odpowiedź nie może zawierać treści sprzecznych z dobrymi obyczajami, np. 

obscenicznych, godzących w uczucia religijne; 
vi. odpowiedź nie może zachęcać do działań sprzecznych z prawem, dobrymi 

obyczajami lub zagrażających bezpieczeństwu. 
b. Nie promuje innych podmiotów niż Organizator ani ich działań bądź produktów.  

8. Jeżeli którykolwiek z powyższych warunków nie zostanie spełniony, zgłoszenie udziału w 
Konkursie nie zostanie uwzględnione.  

9. Organizator może opublikować odpowiedź na pytanie konkursowe, podpisaną imieniem 
Uczestnika, w Serwisie w informacjach o przebiegu i wynikach Konkursu. 
 

 
§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzcy. 

 
1. Tytuł zwycięzcy i prawo do nagrody w danej edycji Konkursu otrzymają osoby, spełniające 

wymagania określone w § 2 i 3 Regulaminu, których odpowiedzi na pytanie konkursowe 
zostaną uznane przez komisję konkursową za najciekawsze.  

2. Zwycięzca zostanie powiadomiony o przyznaniu mu nagrody e-mailem na adres, z którego 
zostało wysłane zgłoszenie udziału w Konkursie. Powiadomienie zostanie wysłanie w ciągu 24 
godzin od ogłoszenia danej edycji Konkursu. W wiadomości podane zostaną szczegółowe 
wskazówki odbioru nagrody, w tym kod umożliwiający jej odbiór oraz termin i miejsce odbioru 
(miejsce wydarzenia, do wstępu na które uprawnia nagroda, albo katowicka redakcja „Gazety 
Wyborczej, mieszcząca się pod adresem Słowackiego 13, Katowice). Kod, przyznany danemu 
zwycięzcy, będzie indywidualny i nie będzie udostępniony nikomu poza tym zwycięzcą i 
podmiotem wydającym nagrody. Organizator zwraca Uczestnikom uwagę, aby chronili kod, 
gdyż nagroda zostanie wydana pierwszej osobie, która poda kod przypisany do tej nagrody. 

 
 

§ 5. Nagrody 
 

1. Nagrodami w Konkursie są wejściówki do instytucji kultury, teatrów, kin, muzeów, na tereny 
imprez, wydarzeń i spotkań, gadżety. Wartość nagrody nie będzie wyższa niż 2000 złotych 
(dwa tysiące złotych). Nagrody nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od wygranych w 
konkursach 



2. Informacje o tym, ile i jakie nagrody można wygrać w danej edycji Konkursu, w ogłoszeniu o 
tej edycji Konkursu. 

3. Nagroda zostanie zrealizowana wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości 
wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.  

 
 

§ 6. Postępowanie reklamacyjne 
 

1. Reklamacje dotyczące Konkursu należy składać do Organizatora w terminie 31 (trzydziestu 
jeden) dni od ogłoszenia danej edycji Konkursu. Reklamacje należy składać:  

a. na piśmie na adres: Agora S.A., Słowackiego 13, Katowice z dopiskiem wskazującym 
nazwę Konkursu oraz datę jego ogłoszenia; reklamacje w tej formie należy składać 
bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym(decyduje data stempla 
pocztowego); 

b. za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres wskazany w § 8 ust. 1  poniżej 
(wiadomość powinna wskazywać nazwę Konkursu i datę jego ogłoszenia). 

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 14-stu  (czternastu) dni od dnia ich 
otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie 
zawierającym reklamację, a w przypadku reklamacji złożonej e-mailem – na adres, z którego 
ją wysłano. 

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

 
 

§ 7. Ochrona danych osobowych 
 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.  
2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane do celów wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych osobowych, to jest: w 
celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, wydania nagród, rozpatrywania 
reklamacji, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z Konkursem. 
Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celu przeprowadzenia Konkursu obejmuje 
także publikację odpowiedzi na pytanie konkursowe, podpisanej imieniem Uczestnika. 

3. Organizator przetwarza dane osobowe w postaci: adresu e-mail Uczestnika, jego imienia, a 
także (co jest techniczną konsekwencją otrzymania e-maila) adresu IP komputera, z którego 
ten e-mail nadesłano. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie przekraczający 2 miesięcy od dnia ich 
otrzymania, z wyjątkiem przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celu dochodzenia 
roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które będzie trwać nie dłużej, niż przez okres 10 lat 
od dnia otrzymania danych. 

5. Uczestnik ma prawo do: 
a. żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania,  
b. sprzeciwu wobec ich przetwarzania, 
c. wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

6. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, lecz ich 
niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie. 

 
 

§ 8. Postanowienia końcowe 
 

1. Wszelkie pytania dotyczące Konkursu należy kierować na adres e-mail: 
knw@katowice.agora.pl 


