
Męski Blog Roku Men’s Health 2016  
 

OGÓLNE POSTANOWIENIA KONKURSU 

1.1 Konkurs "M ski Blog Roku Men’s Health 2016" (zwany dalej "Konkursem"), jest organizowany przez 

spółk  Motor-Presse Polska sp. z o.o. , zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym - pod numerem 

KRS 0000151026, o kapitale zakładowym w wysokości 2 860 000 zł, , zwaną dalej Motor-Presse Polska 

lub Organizatorem. 

1.2. Konkurs ma zasi g ogólnopolski. Mogą brać w nim udział wyłącznie pełnoletni autorzy, z 
wyłączeniem: pracowników Motor-Presse Polska oraz podmiotów zależnych od Organizatora w 
rozumieniu kodeksu spółek handlowych, a także innych osób, które brały udział w organizacji 
Konkursu, wraz z członkami ich najbliższej rodziny do drugiego stopnia pokrewieństwa. 

1.3. W Konkursie może wziąć udział każda osoba, która jest autorem i prowadzi blog w j zyku 
polskim. 

1.4. Blog, który został zgłoszony do konkursu musi mieć przynajmniej jeden wpis opublikowany po 1 
czerwca 2016 r. 

1.5. Na potrzeby Konkursu i Regulaminu za blog uznaje si  dziennik internetowy lub inną periodyczną 
form  wypowiedzi. 

1.6. W Konkursie mogą brać udział blogi, które zostaną zgłoszone przez autora oraz zaakceptowane 
przez Komisj  Konkursową. 

1.7. Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia lub usuni cia z Konkursu zgłoszeń nie 
spełniających powyższych warunków, na każdym etapie Konkursu. 

1.8. Przyst pując do konkursu uczestnicy akceptują zasady zawarte w niniejszym regulaminie. 

2. Przedmiot Konkursu i warunki uczestnictwa 

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie 26.07.2016 – 26.09.2016. 

2. Przedmiotem Konkursu jest wybór najlepszych blogów spośród zgłoszonych do udziału w 
Konkursie w ocenie Jury oraz w ocenie internautów. Nagrody za miejsca 1-20 są określone w pkt. 7. 

3. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone zarówno blogi indywidualne, jak i grupowe. W przypadku 
blogów grupowych osobą zgłaszającą blog do Konkursu oraz otrzymującą potencjalną nagrod  jest 
założyciel bloga, tj. osoba, której dane podane zostały w formularzu rejestracyjnym bloga istniejącym 
w platformie/systemie/domenie, w której prowadzony jest blog. Organizator zastrzega, że nie b dzie 
decydował o rozdziale nagród mi dzy współautorów bloga grupowego, uprawnionym do odbioru 
nagrody w takim przypadku jest założyciel bloga. 

4. Organizator b dzie przetwarzał dane osobowe uczestników Konkursu w sposób i na warunkach 
określonych ich oświadczeniem składanym przy rejestracji. 

3. Zasady konkursu 

1. Konkurs polega na wyborze najlepszych blogów dla m żczyzn. Przyznanych zostanie w sumie 20 
nagród: za miejsca 1-5 w głosowaniu jury oraz za miejsca 6-20 w wyborze, którego dokona Jury na 
podstawie ilości głosów Internautów. 

2. Konkurs b dzie podzielony na 2 główne etapy. Pierwszy trwa w terminie 26.07.2016 - 26.09.2016. 
W tym okresie uczestnicy mogą zgłaszać blogi przez formularz rejestracyjny i prowadzone jest 
głosowanie internatów (do 26.09.2016, do godziny  23.59:59). 



3. Kolejny etap polega na wyłonieniu laureatów. Ocena blogów przez Jury trwać b dzie w terminie 
26.09.2016 – 30.09.2016 

4. Blogi b dzie oceniać Jury złożone z członków redakcji miesi cznika Men’s Health. 

4. Zasady zgłaszania blogów 

1. Etap zgłaszania blogów b dzie trwał od 26.07.2016 do 26.09.2016 r. Dla zachowania terminu 
decydujące jest dotarcie zgłoszenia do Organizatora oraz pozytywna weryfikacja przez Organizatora 
pod kątem jakości oraz wiarygodności. 

2. Zgłaszanie bloga do Konkursu odbywa si  za pośrednictwem formularza udost pnionego na stronie 
Konkursowej. Zgłoszenie to wymaga podania przez osob  zgłaszającą nast pujących danych: imi  
oraz nazwisko autora bloga, adres bloga, tytuł bloga, opis bloga, adres e-mail autora bloga, kategori  
bloga, zdj cie/grafik  bloga. 

3. Użytkownicy otrzymują powiadomienie o zaakceptowaniu bloga wysłane przez Organizatora. 

4. Kontakt z uczestnikiem Konkursu odbywać si  b dzie wyłącznie za pośrednictwem podanego 
adresu e-mail. 

5. Po pozytywnej weryfikacji autor zgłaszanego bloga otrzymuje: e-mail z potwierdzeniem udziału w 
Konkursie oraz znak graficzny "Nominacja - M ski Blog Roku Men’s Health 2016" do zamieszczenia 
na stronie bloga. Zamieszczenie znaku graficznego jest rekomendowane w czasie trwania konkursu. 

5. Zasady głosowania na blogi 

1. Zgłaszanie blogów oraz głosowanie internautów odbywać si  b dzie w terminie od 26.07.2016 do 
26.09.2016 r., do godziny 23:59:59. Spośród wszystkich zgłoszonych i pozytywnie zweryfikowanych 
blogów zostanie wyłoniony zwyci zca. Zwyci stwo zostanie przyznane na podstawie decyzji Jury po 
uwzgl dnieniu liczby głosów oddanych przez internatów na poszczególne blogi. Poprzez głos rozumie 
si  klikni cie na przycisku "ODDAJ GŁOS" na stronie prezentującej blog, przepisanie hasła 
zabezpieczającego (captcha) oraz zatwierdzenie głosu przyciskiem GŁOSUJ . 

2. Można zagłosować na wi cej niż jeden blog. 

3. W przypadku nieuczciwego i sztucznego zdobywania "głosów" Organizator Konkursu zastrzega 
sobie prawo do wykluczenia zgłoszonych blogów z Konkursu. 

6. Wyniki konkursu i Finał 

1. Najlepsze M skie Blogi Roku Men’s Health 2016 zostaną wyłonione 30 września 2016 r. 
 
w kategoriach: Fitness/Sport, Kariera/Pieniądze, Paliwo/Zdrowie, Styl, M skie Sprawy  

2. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie konkursu w dniu 30 września 2016 r. 

3. Nagrody zostaną przyznane zwyci zcom przez Jury i zostaną przesłane pocztą. 

  



7. Nagrody 

1. Nagrody w konkursie (ceny BRUTTO): 

Nagroda za I –V miejsce zegarek AZTORIN CASUAL A061.G295, buty PUMA Suede Classic, zestaw 
kosmetyków BIOLINE - wartość zestawu nagród: 1 279 PLN 
Nagroda za VI- X miejsce buty PUMA Suede Classic, zestaw kosmetyków BIOLINE - wartość zestawu 
nagród: 469 PLN 
Nagroda za XI-XX miejsce, zestaw kosmetyków BIOLINE - wartość zestawu nagród: 120 PLN 

2. Przekazanie nagrody nastąpi wyłącznie po uprzedniej zapłacie przez laureata zryczałtowanego 
podatku dochodowego z tytułu wygranej w Konkursie, w wysokości 10% wartości nagrody (zgodnie z 
art. 41 ust. 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) Niniejszy podatek powinien być 
wpłacony przez Laureata w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników. Nie uiszczenie przez Laureata 
podatku we wskazanym wyżej terminie skutkuje utratą prawa do przyznanej nagrody. 

3. Każdy ze Zwyci zców Konkursu wyraża zgod  na opublikowanie jego nicka, adresu bloga, imienia i 
nazwiska na stronach serwisu Konkursowego. 

4. Każdy ze Zwyci zców zobowiązuje si  do umieszczenia na 12 miesi cy (od daty przyznania 
nagrody) na stronie głównej swojego blogu graficznej odznaki zwyci stwa w Konkursie, z linkiem do 
stron serwisu Konkursowego, przygotowanych i przesłanych przez Organizatora 

5. O zdobyciu nagrody uczestnik zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną, na adres e-mail, który 
został podany w formularzu zgłaszania bloga do Konkursu. Powiadomienia zostaną wysłane do 
zwyci zców w ciągu 12 godzin od czasu ogłoszenia wyników w serwisie Konkursowym. 

6. W ciągu 3 dni po wysłaniu przez Organizatora potwierdzenia przydzielenia nagrody, Uczestnik jest 
zobowiązany potwierdzić pocztą elektroniczną na adres e-mail przyj cie nagrody. 

7. Przekazanie nagrody nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego lub potwierdzenia 
odbioru przesyłki kurierskiej lub pocztowej potwierdzającego odbiór nagrody.  
Po otrzymaniu nagrody zobowiązany jest przesłać oryginał protokołu na adres organizatora Konkursu. 

8. Postanowienia końcowe 

1. Biorąc udział w Konkursie jego uczestnik wyraża zgod  na przetwarzanie danych osobowych przez 
Organizatora Konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych w celu organizacji konkursu, a także w celach marketingowych Organizatora, w sposób i 
na warunkach określonych wyrażoną zgodą. 

2. Uczestnik Konkursu nie może żądać zamiany nagrody na inny przedmiot, ani też wypłacenia 
ekwiwalentu pieni żnego w zamian za przyznane w drodze Konkursu nagrody. 

3. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wszelkie skutki niedotrzymania przez uczestnika 
Konkursu warunków niniejszego Regulaminu, w szczególności mogących rodzić niebezpieczeństwo 
odebrania nagrody przez osob  nieuprawnioną. 

 


