
Regulamin konkursu “Czytelnicze Igrzyska 2017” 
 
 

I. Postanowienia ogólne 
 
1. Organizatorem konkursu jest Glosel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością         
sp.k.; ul. Kolejowa 12E/3; 15-701 Białystok; NIP: 542-315-11-57, REGON:         
200317860, KRS 0000569207. Spółka zarejestrowana została przez Sąd        
Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru        
Sądowego.  

2. Konkurs prowadzony będzie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Konkurs nie          
jest sponsorowany, popierany oraz przeprowadzany przez Facebook.  

3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 03.01.2017 o godz. 18, a kończy się w              
dniu 31.12.2017 o godz. 10. Przebiega w 5 etapach: 

● 1 etap - od dnia 3.01.2017 do dnia 31.03.2017 oznaczony hashtagiem           
#czytamzimą 

● 2 etap - od dnia 1.04.2017 do dnia 30.06.2017 oznaczony hashtagiem           
#czytamwiosną 

● 3 etap - od dnia 1.07.2017 do dnia 30.09.2017 oznaczony hashtagiem           
#czytamlatem 

● 4 etap - od dnia 1.10.2017 do dnia 31.12.2017 oznaczony hashtagiem           
#czytamjesienią 

● Oraz etapu końcowego, który nastąpi po zakończeniu 4 poprzednich         
etapów.  

4. Uczestnikiem może zostać każda osoba, która polubiła profil         
https://www.facebook.com/taniaksiazka oraz posiada zdolność do czynności      
prawnych, bądź w przypadku osoby niepełnoletniej posiada zgodę opiekuna         
prawnego. 

5. Udział w konkursie jest równoznaczny z zaakceptowaniem treści niniejszego          
Regulaminu. 

6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby           
zatrudnione przez niego na podstawie umów cywilnoprawnych, a także         
członkowie rodzin pracowników i współpracowników Organizatora. 

7. Każdy uczestnik może przesłać dowolną ilość zgłoszeń. 

8. Konkurs polega na umieszczeniu odpowiedzi konkursowej w postaci zdjęcia          
bądź tekstu zawierającej 

● Tytuł książki z jej kolejnością przeczytania oraz ilość wszystkich książek,          
jakie uczestnik zamierza przeczytać w 2017 roku 

● Hashtag ogólnokonkursowy - #CzytelniczeIgrzyska2017 
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● Hashtag danego etapu tj.  

od dnia 3.01.2017 do dnia 31.03.2017 oznaczony hashtagiem #czytamzimą 

od dnia 1.04.2017 do dnia 30.06.2017 oznaczony hashtagiem #czytamwiosną 

od dnia 1.07.2017 do dnia 30.09.2017 oznaczony hashtagiem #czytamlatem 

od dnia 1.10.2017 do dnia 31.12.2017 oznaczony hashtagiem #czytamjesienią 

 

Przykładowe zgłoszenie konkursowe na tablicy uczestnika: 

 

 

Praca konkursowa może być umieszczona na: 

1. Portalu Facebook 
● w wydarzeniu konkursowym 
● profilu @Księgarnia TaniaKsiazka.pl 
● prywatnym profilu uczestnika, ale tylko jako post publiczny 

     2. Portalu Instagram 

● na profilu uczestnika, który jest profilem publicznym 

 

9. W każdym z etapów zostanie nagrodzonych 20 osób. Nagrody zostały opisane            
poniżej.  

10. W etapie końcowym zostanie dodatkowo nagrodzonych 20 uczestników,         
którzy, zdaniem jury, w trakcie trwania całego wydarzenia, wykażą się          
największym zaangażowaniem.  

 

 

 
 



 
 

 
 

II. Nagrody  
 

1. W każdym z 4 etapów Jury nagrodzi uczestników, którzy otrzymają          
odpowiednio: 

I etap 

● 5 pierwszych osób: bon prezentowy o wartości 50 zł do wykorzystania w            
sklepie www.taniaksiazka.pl oraz książkę wybraną przez Jury. Bon może         
zostać wykorzystany tylko raz w ciągu 3 miesięcy od daty ogłoszenia           
wyników tj. od 7.04.2017 

● 15 kolejnych osób: -10% zniżki na zakupy w sklepie www.taniaksiazka.pl          
w formie jednorazowego elektronicznego kodu zniżkowego. Kupon może        
zostać wykorzystany tylko raz w ciągu 3 miesięcy od daty ogłoszenia           
wyników tj. od 07.04.2017.  

 

II etap 

● 5 pierwszych osób: bon prezentowy o wartości 50 zł do wykorzystania w            
sklepie www.taniaksiazka.pl oraz książkę wybraną przez Jury. Bon może         
zostać wykorzystany tylko raz w ciągu 3 miesięcy od daty ogłoszenia           
wyników tj. od 07.07.2017 

● 15 kolejnych osób: -11% zniżki na zakupy w sklepie www.taniaksiazka.pl          
w formie jednorazowego elektronicznego kodu zniżkowego. Kupon może        
zostać wykorzystany tylko raz w ciągu 3 miesięcy od daty ogłoszenia           
wyników tj. od 07.07.2017. 

 

III etap 

● 5 pierwszych osób: bon prezentowy o wartości 50 zł do wykorzystania w            
sklepie www.taniaksiazka.pl oraz książkę wybraną przez Jury. Bon może         
zostać wykorzystany tylko raz w ciągu 3 miesięcy od daty ogłoszenia           
wyników tj. od 06.10.2017 

● 15 kolejnych osób: -12% zniżki na zakupy w sklepie www.taniaksiazka.pl          
w formie jednorazowego elektronicznego kodu zniżkowego. Kupon może        
zostać wykorzystany tylko raz w ciągu 3 miesięcy od daty ogłoszenia           
wyników tj. od 06.10.2017. 
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IV etap 

● 5 pierwszych osób: bon prezentowy o wartości 50 zł do wykorzystania w            
sklepie www.taniaksiazka.pl oraz książkę wybraną przez Jury. Bon może         
zostać wykorzystany tylko raz w ciągu 3 miesięcy od daty ogłoszenia           
wyników tj. od 08.01.2018 

● 15 kolejnych osób: -12% zniżki na zakupy w sklepie www.taniaksiazka.pl          
w formie jednorazowego elektronicznego kodu zniżkowego. Kupon może        
zostać wykorzystany tylko raz w ciągu 3 miesięcy od daty ogłoszenia           
wyników tj. od 08.01.2018. 

 

2. W etapie końcowym zostanie nagrodzonych dodatkowych 20 osób: 

● 5 pierwszych osób otrzyma zestaw w skład, których wchodzą: 
1. Książka wybrana przez Jury 
2. Bon prezentowy o wartości 50 zł do wykorzystania w sklepie          

www.taniaksiazka.pl w ciągu 3 miesięcy od daty ogłoszenia wyników         
konkursu tj. od 10.01.2018r. 

3. TanioKsiążkowy kubek Keep Calm, Drink Tea and Read Books 
4. Bawełniana torba TanioKsiążkowa - Jeszcze tylko JEDEN rozdział i idę          

spać... 

 

● 15 kolejnych osób: -15% zniżki na zakupy w sklepie         
www.taniaksiazka.pl. Kupon może zostać wykorzystany tylko raz w ciągu         
3 miesięcy od daty otrzymania nagrody tj. od 10.01.2018. 

 

     3. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę. 

4. Warunkiem otrzymania nagrody jest przesłanie poprawnych danych         
osobowych w wiadomości prywatnej do profilu Facebook       
https://www.facebook.com/taniaksiazka/ 
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III. Wykorzystanie prac nadesłanych na konkurs 
 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji wybranych prac         
konkursowych na swoim profilu Facebook:     
https://www.facebook.com/taniaksiazka profilu instagram   
https://www.instagram.com/taniaksiazka oraz sklepie internetowym    
http://www.taniaksiazka.pl  

2. Uczestnik konkursu z chwilą nadesłania prac na Konkurs oświadcza, że: 

- jest autorem tekstu/zdjęcia oraz posiada zgodę osób biorących udział przy          
powstawaniu pracy na uczestnictwo w Konkursie oraz publikacje.        
Odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich, które mogłyby        
zostać skierowane do Organizatorów Konkursu, przyjmuje na siebie        
Uczestnik Konkursu; 

- wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby         
konkursu zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych dn.29.08.1997         
r.Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.; 

3. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przekazaniem          
majątkowych praw autorskich na rzecz Organizatora oraz zgodą na nieodpłatne          
prezentowanie zdjęć na wystawach, w druku oraz w Internecie. 

 
 
 

IV. Postanowienia końcowe 
 

1. Wyniki każdego z etapów zostaną ogłoszone na        
https://www.facebook.com/taniaksiazka do 7 dni od zakończenia etapu konkursu        
oraz do 10.01.2018 r. dla końcowego etapu konkursu.  

2. Dane osobowe konieczne do przekazania nagród tj. imię, nazwisko, adres           
pocztowy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do wysłania nagród w przypadku          
nagrodzonych 5 pierwszymi miejscami oraz adresu email w przypadku osób,          
które zajęły miejsca 6 - 20, należy przekazać Organizatorowi do 10 dnia            
kalendarzowego od ogłoszenia wyników etapu, w którym dany uczestnik wygrał.  

3. W przypadku nieprzekazania danych niezbędnych do przekazania nagrody,         
Jury wybierze kolejną osobę, której zostanie przekazana nagroda. 
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