Regulamin Konkursu "Kim jest gospodyni"
1. Organizator konkursu:
Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul.
Metalowej 5 (60-118 Poznań) zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Poznań –
Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000101146, posiadający NIP 778-01-64-903, REGON
nr 630175513, wydawca magazynu "Gospodyni"
2. Cele konkursu
Konkurs ma na celu:
a) poznanie opinii czytelniczek/ kobiet mieszkanek wsi, na temat znaczenia
słowa gospodyni obecnie. Określenie na nowo znaczenie słowa: gospodyni.
b) przedstawienie nowoczesnej i aktywnie działającej w środowisku wiejskim
kobiety
c) wyłonienie i nagrodzenie najciekawszych odpowiedzi na pytanie
Konkursowe: „Kim jest gospodyni?”
3. Uczestnicy:
1. W konkursie mogą brać udział wszystkie osoby, które do dnia 31 lipca 2017
roku do godz. 23.59 dostarczą opis, odpowiedź na konkursowe pytanie zgodnie
z pkt 4. O zachowaniu terminu decyduje data wpłynięcia zgłoszenia do
Organizatora.
2. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Komisji Konkursowej.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Polskiego
Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., pracownicy i przedstawiciele firm,
których produkty stanowią nagrody oraz członkowie ich rodzin: małżonkowie,
rodzeństwo, wstępni i zstępni.
4. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że spełnia warunki określone
w Regulaminie i oświadcza, że ponosi odpowiedzialność za wszystkie
oświadczenia zawarte w powyższym regulaminie.
4. Tryb zgłaszania:
1. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie zgłoszenia zawierającego:
a) odpowiedź na pytanie konkursowe
b) pełen adres i dane kontaktowe uczestnika konkursu (w tym numer tel. i
adres e-mail)
2. Odpowiedź na pytanie konkursowe może zawierać maksymalnie 2000 znaków
(w tym spacje i znaki interpunkcyjne). Sprawdzenia ilości znaków można
dokonać według wskazań edytora tekstu MS Word, polecenie Narzędzia →
opcja Statystyka wyrazów - znaki ze spacjami.
3. Zgłoszenia mogą być składane w czasie trwania konkursu przez osoby
pełnoletnie.
4. Zgłoszenia należy przesyłać na adres redakcji czasopisma "Gospodyni” ul.
Metalowa 5, z dopiskiem „Kim jest gospodyni" lub na adres e-mail:
konkurs@gospodyni.com.pldo 31 lipca 2017 r.
5. Odpowiedzi na pytania konkursowe nie będą zwracane i stają się własnością
Organizatora, który ma prawo do ich nieograniczonego terytorialnie i czasowo
wykorzystywania w celach marketingowych i redakcyjnych.

5. Sposób realizacji Konkursu
Komisja dokona przeglądu i wstępnej oceny weryfikacji zgłoszeń pod względem
zgodności z Regulaminem.
6. Kryteria oceny
1. Komisja Konkursowa wyłoni 11 prac, z czego najciekawsza, która otrzyma
największą liczbę punktów przyznaną przez komisję konkursową zostanie
nagrodzona nagrodą I stopnia, pozostałe 10 prac z największą liczbą punktów
otrzyma nagrody II stopnia.
2. Komisja konkursowa będzie oceniać nadesłane prace wg następujących
kryteriów przyznając w każdej kategorii od 0 do 5 punktów:
- zgodność z tematyką konkursu,
- oryginalność wypowiedzi.
7. Nagrody:
● Nagroda I stopnia – weekendowy pobyt dla 2 osób w Delfin SPA &
Wellness oraz voucher na zabiegi SPA o łącznej wartości 996,30 zł.
Zwycięzca nagrody I stopnia zobowiązany jest do opłacenia 10%
zryczałtowanego podatku dochodowego, od łącznej wartości Nagrody, o
którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r, Nr 14, poz.
176 z późn. zm.).
● Nagroda II stopnia – książka kulinarna „Pyszne. Wytworne. Rozkoszne” o
wartości 25 zł
Zwycięzcom konkursu nagrody zostaną wysłane drogą pocztową.
Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie, lista zwycięzców
zostanie opublikowana na stronie internetowej www.gospodyni.com.pl.
Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę. Laureaci Konkursu są zobowiązani
zapłacić podatek dochodowy w wysokości 10% od wygranej nagrody najpóźniej w
dniu wydania nagrody. Warunkiem koniecznym do odbioru nagrody jest
przedłożenie Organizatorowi dowodu wpłaty podatku.

8. Dane osobowe
Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest Organizator.
Organizator oświadcza, że podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Z 2002
r. Nr 101, poz. 926) jedynie w celu przeprowadzenia Konkursu i ogłoszenia jego
wyników zgodnie z Regulaminem.
Każdy uczestnik ma prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawiania.
Korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do
Organizatora na adres wskazany w niniejszym Regulaminie.
Uczestnicy konkursu przez dokonanie zgłoszenia akceptują postanowienie
niniejszego Regulaminu, wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych zgodnie
z nim. Ponadto laureat konkursu wyraża zgodę na publikację miejscowości
zamieszkania.

9. Reklamacje
Reklamacje związane z przebiegiem Konkursu należy zgłaszać drogą listowną na
adres Organizatora.
Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni
kalendarzowych od daty ich otrzymania. Organizator, rozpatrując reklamację,
stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O swojej decyzji
Organizator powiadomi listownie bądź e-mailem.
10. Postanowienia końcowe
1. Uczestnik, oświadcza, że odpowiedź na pytanie konkursowe nie narusza praw
lub dóbr osobistych osób trzecich, jest wolny od wad prawnych a jego treść jest
zgodna z obowiązującym prawem, oraz że przysługują mu wyłączne i
nieograniczone prawa autorskie do nadesłanej treści. Ponadto Uczestnik
oświadcza, że w przypadku gdy zostanie Laureatem konkursu, wyraża zgodę na
nieograniczone terytorialnie i czasowo, nieodpłatne publikowanie przez
Organizatora, nagrodzonej pracy w tym do jej wykorzystania w celach
marketingowych.
2. Organizator konkursu ma prawo odrzucić prace niezgodne z Regulaminem,
odbiegające od tematu, wadliwe technicznie.
3. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie
gospodyni.com.pl. Na wniosek uczestnika konkursu, regulamin może być
przesłany na wskazany przez niego adres.

Organizator
Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

