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Warszawa, dn. 27.03.2018 r. 

 

REGULAMIN KONKURSU pn. „Twarze Marylin Monroe” 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin konkursu, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki uczestnictwa w 
konkursie na portalu społecznościowym Mobilni.pl, zwanym dalej „Konkursem”. 

2. Organizatorem Konkursu, jak również przyrzekającym nagrody, zgodnie z art. 919 oraz art. 921 
Kodeksu cywilnego, jest Public Dialog Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, (00-707) ul. Wasiutyńskiego 
5, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 607707, której akta rejestrowe 
prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 50.000 zł, NIP 5213726516, REGON 363969560, e mail: 
biuro@publicdialog.pl, zwana dalej „Organizatorem”. 

3. Kontrola poprawności prowadzenia konkursu i jego zgodności z postanowieniami regulaminu 
spoczywa na Organizatorze konkursu. 

4. Organizator konkursu ma prawo w każdym momencie trwania konkursu wykluczyć z udziału w nim 
(w tym odmówić przyznania nagrody) uczestnika, w stosunku do którego będzie mieć uzasadnione 
podejrzenia o działalności sprzecznej z niniejszym regulaminem. 

5. W uzasadnionych przypadkach Organizator może zmienić niniejszy regulamin. Zmiany do regulaminu 
będą wprowadzane w formie aneksów i będą obowiązywać od momentu umieszczenia regulaminu 
w zmienionej formie na portalu https://www.facebook.com/mobilnipl/. 

 

§ 2 Zasady konkursu 

1. W konkursie mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w 
konkursie za zgodą swoich opiekunów prawnych. Przedstawienie zgody będzie wymagane jedynie w 
przypadku zdobycia jednej z nagród. 

2. Konkurs polega na przesłaniu zgłoszenia w postaci odpowiedzi na pytanie konkursowe: : „Którą rolę 
filmową Marylin Monroe cenisz najbardziej i dlaczego?”.  

3. Odpowiedź na pytanie powinna mieć ok. 2-3 zdań (max. 500 znaków ze spacjami). 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od 
niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu uczestnika. 

5. Konkurs jest ogłoszony na portalu społecznościowym https://www.facebook.com/mobilnipl/ i 
będzie trwał w terminie od 27 marca do 3 kwietnia 2018 r. Za datę przesłania zgłoszenia uznaje się 
datę otrzymania go przez Organizatora (termin upływa 03.04.2018 r., godz. 23:59). 

6. Zgłoszenia należy przesyłać na adres mailowy: kontakt@mobilni.pl. W tytule maila należy wpisać: 
„zgłoszenie w Konkursie „Twarze Marylin Monroe”.” 

7. Każdy uczestnik musi spełnić następujące warunki:  

 przesłać zgłoszenie w postaci odpowiedzi na pytanie konkursowe; 

 w treści maila przekazać swoje dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres do korespondencji, mail 
i numer telefonu). 

8. Zgłaszając odpowiedź do konkursu, uczestnik oświadcza, że jest jej autorem i posiada do niej 
wyłączne prawa autorskie.  

9. W wypadku naruszenia praw autorskich, majątkowych, bądź związanych z ochroną wizerunku osób 
trzecich, uczestnik konkursu ponosi całkowitą odpowiedzialność karną i finansową za popełniony 
czyn i zobowiązuje się do zadośćuczynienia żądaniom strony pokrzywdzonej. 
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10. Poprzez przesłanie zgłoszenia uczestnik wyraża zgodę na:  

a) wzięcie udziału w konkursie na warunkach określonych w niniejszym regulaminie;  

b) nieodpłatną publikację nadesłanej odpowiedzi na portalu społecznościowym 
https://www.facebook.com/mobilnipl/; 

c) przetwarzanie danych osobowych uczestnika w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia 
konkursu;  

d) przetwarzanie danych osobowych uczestnika w celu działań reklamowych i statystycznych 
prowadzonych przez Organizatora, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 1997 nr 133, poz. 883) w tym otrzymywanie wiadomości e-mail. 
Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że ma prawo swobodnego wglądu, poprawy tych 
danych na każde życzenie.  

e) opublikowanie na portalu społecznościowym https://www.facebook.com/mobilnipl/ nicku 
oraz imienia i nazwiska. 

 

§ 3. Wyłanianie zwycięzców 

1. Zgłoszenia będą ocenione w ciągu 7 dni od zakończeniu konkursu przez powołaną przez 
Organizatora Komisję Konkursową.  

2. Kryterium wyłonienia przez Komisję Konkursową laureatów w danej kategorii będzie oryginalność 
odpowiedzi przesłanej przez Uczestnika. 

3. Autorzy dwóch najciekawszych odpowiedzi zostaną wyróżni nagrodami, o których mowa w § 4. 

4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 12.04.2018 r., o czym laureaci zostaną poinformowani 
mailowo. Dodatkowo wyniki konkursu zostaną opublikowane na portalu społecznościowym 
https://www.facebook.com/mobilnipl/. 

5. Wszelkie decyzje dotyczące przebiegu konkursu podejmuje Komisja Konkursowa. Decyzje komisji, co 
do przyznania nagród są nieodwołalne. 

6. Nagrody nie podlegają wymianie na żaden ekwiwalent. 

 

§ 4. Nagrody 

1. Nagrodą w konkursie jest książka „Twarze Marylin Monroe”, autorstwa Sarah Churchwell, wyd. 
Marginesy, o wartości 44,90 zł. 

2. Nagrody zostaną wysłane do uczestników do dnia 20.04.2018 r.  

 

§ 5. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin jest dostępny na stronie Mobilni.pl. 

2. W kwestiach dotyczących przebiegu Konkursu, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos 
rozstrzygający należy do Organizatora.  
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