
REGULAMIN KONKURSÓW DLA CZYTELNIKÓW PORTALU WWW.INFORMATOR-STOLICY.PL 

§ 1  

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem każdego konkursu, zwanych dalej „Konkursami” w portalu www.informator-stolicy.pl, a 

także na profilu FB https://www.facebook.com/informatorstolicy jest firma Promotion Plus Piotr Maciejec, ul. 

Kaskadowa 3A, 01-694 Warszawa, NIP 822-173-96-30. 

2.  W danym Konkursie partnerem jest firma, która w danej edycji jest fundatorem nagród.  

 

§2  

Warunki edycji Konkursów  

1. W każdej edycji Konkursu mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne (dalej „Uczestnicy”), które się 

zarejestrują lub są zarejestrowane na portalu Informator Stolicy (www.informator-stolicy.pl). Przy rejestracji 

Uczestnik zaakceptował regulamin ww. portalu i zawartego w nim zapisu o wymogu pełnoletności użytkownika 

oraz posiadaniu polskiego obywatelstwa. W Konkursach nie mogą brać udziału pracownicy firmy Promotion Plus  

Piotr Maciejec.  

2.  Każda edycja Konkursu jest organizowana i przeprowadzana w portalu www.informator-stolicy.pl lub 

na profilu FB https://www.facebook.com/informatorstolicy  w podanym terminie obowiązywania.  

3.  Uczestnik, który chce wziąć udział w danej edycji Konkursu musi spełnić następujące warunki:  

- zarejestrować się na portalu www.informator-stolicy.pl, 

- podczas logowania ma obowiązek podać swoje imię, nazwisko i adres mailowy, 

- zalogować się i udzielić tylko raz prawidłowej odpowiedzi na pytanie lub pytania konkursowe, 

- wykonać jednorazowo zgodnie z wytycznymi zadanie konkursowe opisane na portalu www.informator-

stolicy.pl lub na profilu FB https://www.facebook.com/informatorstolicy. 

4.  W Konkursie mają prawo wziąć udział tylko Uczestnicy, którzy zarejestrowali się, następnie zalogowali 

się i nadesłali prawidłowe odpowiedzi lub wykonali zadanie konkursowe zgodnie z zasadami danej edycji 

Konkursu. Organizator nie będzie rozpatrywał zgłoszeń Uczestników, którzy podali niepełne dane podczas 

logowania na portalu www.informator-stolicy.pl. 

7.  Spośród zgłoszeń nadesłanych przez Uczestników biorących udział w danej edycji Konkursu, Komisja  

Konkursowa wybierze najlepsze prace spośród prawidłowych odpowiedzi lub wykonanych zadań.  

8.  Zwycięzcy Konkursu (dalej „Zwycięzcy”) zostaną powiadomieni o wygranej pocztą elektroniczną na 

wskazany podczas rejestracji adres e-mail, w terminie określonym w danej edycji Konkursu.  

9.  Warunkiem otrzymania Nagrody jest przesłanie Organizatorowi drogą elektroniczną na podany w danej  

edycji Konkursu adres email, danych niezbędnych do odbioru nagrody.  

10.  Redakcja zastrzega sobie możliwość niewskazania zwycięzców w konkursie w przypadku podejrzenia  

złamania regulaminu lub w innych szczególnych przypadkach.  

11. Ocena i wybór Zwycięzców są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. 

§3 

Nagrody 

1.  Rodzaj oraz liczba nagród w każdej edycji Konkursu są wskazane każdorazowo na portalu 
www.informator-stolicy.pl lub na profilu FB https://www.facebook.com/informatorstolicy. 
2.  Nagrodę Zwycięzca odbiera bezpośrednio w siedzibie redakcji Informatora Stolicy, ul. Kaskadowa 3A, 
01-694 Warszawa. Każdorazowo odbiór nagrody zostanie potwierdzony protokołem odbioru nagrody.  
3.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność Nagród. Odpowiedzialność z tytułu 
gwarancji spoczywa na podmiocie wskazanym w treści gwarancji, o ile do Nagrody dołączona jest karta 
gwarancyjna.  
4.  Portal Informator Stolicy, jednocześnie organizator edycji Konkursów: Promotion Plus Piotr Maciejec, ul. 
Kaskadowa 3A, 01-694 Warszawa, NIP 822-173-96-30 , nie ponosi odpowiedzialności za nagrody przekazane 
przez Fundatorów wskazanych w danej edycji Konkursu.  
5.  Sposób odbioru nagród wskazany jest każdorazowo na portalu www.informator-stolicy.pl lub na 
profilu FB https://www.facebook.com/informatorstolicy lub w mailu powiadamiającym o wygranej i sposobie 
odbioru nagrody.  
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6. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na gotówkę lub zwrotowi.  
7.  Jeżeli zwycięzca w wyznaczonym terminie nie zgłosi się po odbiór nagrody, nagroda przepada, a o jej 
przeznaczeniu decyduje Redakcja.  
 

§4  

Postanowienia końcowe  

 

1.  Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w daje edycji konkursu Uczestnik wyraża zgodę 

na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych Organizatorowi w poniższym zakresie. Podane dane 

osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez 

Promotion Plus Piotr Maciejec, ul. Kaskadowa 3A, 01-694 Warszawa, NIP 822-173-96-30 w zakresie organizacji i 

realizacji danej edycji konkursu, wyłonienia i powiadomienia Zwycięzców oraz przekazania nagród, w szeroko 

pojętych celach marketingowych i promocyjnych, a także w celach statystycznych, analitycznych oraz 

nawiązywania kontaktu z właścicielem danych. Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do wzięcia 

udziału w konkursie.  

2.  Promotion Plus Piotr Maciejec informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w 

ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w biurze Promotion Plus 

Piotr Maciejec. Nadto właściciel danych ma prawo do rezygnacji  z wyrażonej zgody na przetwarzania jego danych 

przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę. Rezygnację ze zgody powinna zostać przesłana 

listem poleconym na adres Organizatora. 

3.  Zgodnie z obowiązującym prawem Zwycięzca jest zwolniony z obowiązku płacenia podatku od nagrody. 

Jeśli jednorazowa wartość wygranej nie przekracza kwoty 760 zł, a konkurs był organizowany i emitowany 

(ogłaszany) przez środki masowego przekazu takie jak prasa, radio, telewizja, przychód uzyskany przez podatnika  

w postaci nagrody będzie wolny od podatku.  

4.  W kwestiach nieuregulowanych znajdują zastosowanie odpowiednie postanowienia Kodeksu 

Cywilnego.  

5.  Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszego Regulaminu rozstrzyga Sąd właściwy dla siedziby  

Organizatora.  

6.  Niniejszy Regulamin dostępny jest na portalu www.informator-stolicy.pl oraz w biurze Organizatora,  

w Warszawie przy ul. Kaskadowej 3A, 01-694 Warszawa.  

7.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu bez powiadomienia Uczestnika.  

 

Wszelkie uwagi prosimy zgłaszać na adres redakcja@informator-stolicy.pl  
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