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Regulamin konkursu „Rok bloga Prywatny INV€$TOR” 
 
§1 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin konkursu „Rok bloga Prywatny INV€$TOR” (zwany dalej „regulamin”) określa 

warunki na jakich odbywa się w/w konkurs. 

2. Organizatorem konkursu jest właściciel bloga Prywatny INV€$TOR – Bogusz Julian Kasowski. 

3. Fundatorem nagród w konkursie jest właściciel bloga Prywatny INV€$TOR – Bogusz Julian Kasowski. 

§2 Uczestnicy konkursu  
1. Uczestnikiem konkursu może być osoba spełniająca poniższe warunki: 

    - pełnoletnia osoba fizyczna; 

    - posiadająca zdolność do czynności prawnych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej; 

    - posiadająca adres do ewentualnego dostarczenia nagrody na terenie Rzeczpospolitej   

       Polskiej. 

2. Uczestnikami  Konkursu  nie  mogą  być  osoby  spokrewnione lub spowinowacone z organizatorem. 

3. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie ich odpowiedzi kreatywnych na 

blogu Prywatny INV€$TOR oraz powiązanych z blogiem mediach społecznościowych bez ograniczeń 

czasowych. Każde wykorzystanie będzie opatrzone imieniem oraz pierwszą literą nazwiska autora. 

4. Uczestnik  konkursowy wraz  z dodaniem  zgłoszenia  konkursowego potwierdza  iż  zapoznał  się  z  

niniejszym  Regulaminem,  akceptuje  go  oraz  wyraża  zgodę  na  przetwarzanie   danych   w   celu  

przeprowadzenia  Konkursu  i  doręczenia  nagrody,  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o 

ochronie danych osobowych (t .j. Dz. U. z  20 14 r. , poz.  1182 z e zm.). 

§3 Zasady konkursu 
1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 2 lutego 2017 roku i trwa do 12 lutego 2017 roku do godziny 23:59. 

2. Wyniki konkursu zostaną podane na blogu Prywatny INV€$TOR w dniu 14 luty 2017 roku. 

3. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

4. Zadaniem konkursowym jest odpowiedź na dwa pytania (kontrolne oraz kreatywne) umieszczone w 

poście konkursowym na blogu Prywatny INV€$TOR poprzez umieszczony w notce formularz. 

5. Każdy z uczestników ma prawo przesłać tylko jedno zgłoszenie, w przypadku wysłania większej ilości, 

pod uwagę brane będzie pierwsze zgłoszenie. 

6. Spośród wszystkich poprawnych odpowiedzi na pytanie kontrolne, autor bloga wybierze najlepszą w 

swojej opinii odpowiedź na pytanie kreatywne. 

7. Spośród poprawnych odpowiedzi na pytanie kontrolne nadesłanych przez aktywnych (do dnia 2 luty 

2017r. do godzinie 23:59) odbiorców newslettera bloga Prywatny INV€$TOR, autor bloga wybierze 

najlepszą w swojej opinii odpowiedź na pytanie kreatywne. 

§4 Nagrody w konkursie 
1. Nagrodami w konkursie są dwie srebrne monety lokacyjne (bulionowe) o masie 1 uncji trojańskiej 

(31,1g). 

2. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na inną nagrodę oraz niemożliwa jest wypłata 

równowartości nagrody. 

3. Osoba, której przyznano nagrodę powinna skontaktować się z autorem bloga Prywatny INV€$TOR w 

wiadomości prywatnej podając poniższe dane: 

   - imię i nazwisko 

   - adres dostarczenia przesyłki z nagrodą 

   - numer telefonu kontaktowego dla kuriera. 
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§5 Zasady przyznawania i wydawania nagród 
1. Jedna osoba może otrzymać tylko jedną nagrodę. 

2. Odpowiedź na pytanie kreatywne wybrana na podstawie warunków określonych w §3 pkt 5 zostaje 

automatycznie wykreślona z puli odpowiedzi określonych w §3 pkt 6, celem uniknięcia sytuacji gdy 

jeden autor odpowiedzi kreatywnej otrzyma obie nagrody. 

3. Zwycięzca zostanie powiadomiony przez autora bloga Prywatny INV€$TOR o wygranej do 14 lutego 

2017 r. drogą mailową (na adres podany w formularzu konkursowym). 

4. Lista zwycięzców zostanie opublikowana we wpisie podsumowywującym konkurs w dniu 14 lutego 

2017 na blogu Prywatny INV€$TOR. Dane osobowe będą autora będą podane w formie imienia oraz 

pierwszej litery nazwiska. 

5. Zwycięzca w ciągu pięciu dni roboczych (tj. do 21 lutego 2017 r.) jest zobowiązany do przesłania 

danych adresowych do wysyłki nagrody. 

6. Nagrody zostaną wysłane w ciągu 14 dni od otrzymania danych adresowych, zwycięzcy zostaną 

poinformowani o tym fakcie wiadomością e-mail. 

7. Koszty przesyłki nagród przyznanych w konkursie ponosi organizator. 

8. Zwycięzca ,  przy odebraniu nagrody zobowiązuje się do sprawdzenia przesyłki. Jeżeli  przesyłka jest 

uszkodzona,  Zwycięzca zobowiązany jest do spisania protokołu szkody, który  posiada  kurier.  Bez  

protokołu  szkody  Organizator  nie  może rozpocząć  procedury zwrotu ani reklamacji uszkodzonej 

przesyłki. 

9. Zwycięzca  może zrzec się prawa do wygranej nagrody, jednakże nie może przenieść  prawa do 

nagrody na osobę trzecią, bądź żądać zamiany  nagrody  na  ekwiwalent  pieniężny ani na żadną inną 

formę rekompensaty. 

10. Za zrzeczenie się nagrody opisane w §5 pkt 8 uznaje się brak dostarczenia w określonym w §5 pkt 5 

terminie danych adresowych do wysyłki nagrody. 

11. Organizator podejmuje tylko jedną próbę dostarczenia nagrody. 

12. Nagrody stanowią przychód w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.  o podatku 

dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 350 ze zm.). 

§6 Prawa i obowiązki uczestników 
1. Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać niniejszego Regulaminu. 

2. Uczestnik ma obowiązek wypełnić wszystkie pola w formularzu konkursowym zgodnie ze stanem 

faktycznym. 

3. Wszelkie  naruszenia  Regulaminu  Konkursu  mogą  skutkować  wykluczeniem  Uczestnika z udziału 

w Konkursie. 

4. Niedopuszczalne  jest  podejmowanie  przez  Uczestników  działań  sprzecznych  z prawem, 

sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, uznanych powszechnie za  naganne moralnie, 

społecznie niewłaściwe lub naruszających zasady etykiety. 

§7 Postanowienia końcowe 
1. Od decyzji autora bloga Prywatny INV€$TOR w sprawie wyłonienia zwycięzcy nie przysługuje 

odwołanie. 

2. W sprawie wykluczenia z konkursu na podstawie §6 pkt 2 reklamacje proszę przesyłać na adres 

konkurs@prywatnyinvestor.com. 

3. Dane osobowe pozyskane w konkursie nie będą przekazywane do osób trzecich ani wykorzystywane 

w innym celu anieżeli przeprowadzenie konkursu określonego w tym regulaminie.  

 


