
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Organizatorem konkursu “Artykuł Wakacyjny” jest wydawca gazety Informator 

Kulturalno-Gospodarczy CO-GDZIE-KIEDY, firma ART MEDIA, ul. Korkowa 
24a, 04-502 Warszawa, NIP 6891032972, tel. 22 499 47 86. 

2. Konkurs rozpoczyna się 05.06.2018. Zgłoszenia przyjmowane są drogą 
emailową na adres: cogdziekiedy@ulotkonosz.pl, do dnia 27.06.2018 do 
godziny 23.59. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni do dnia 06.07.2018. 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA 
1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, posiadające pełną 

zdolność do czynności prawnych. 
2. W przypadku osób niepełnoletnich udział w konkursie jest możliwy tylko po 

przedstawieniu pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego. 
3. Żeby wziąć udział w konkursie należy mieć ukończone 16 lat. 
4. W konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione przez organizatora na 

podstawie umowy zlecenie lub na etat. 
 

WYMAGANIA TECHNICZNE 
1. Przesłane prace na konkurs powinny w przypadku artykułów być zapisane w 

pliku word, czcionka arial 12 punktów.  
2. Tekst powinien posiadać minimum 5000 znaków a maximum 12 000 znaków.  
3. W przypadku zdjęć powinny być przesłane w pliku jpg i rozdzielczości 

minimum 300 dpi. 
4. Prace niespełniające warunków technicznych mogą zostać decyzją 

organizatora odrzucone. 
 

ZASADY KONKURSU 
 

1. Konkurs polega na napisaniu i przesłaniu artykułu, reportażu, wywiadu bądź 
felietonu dotyczącego tematów związanych z możliwością spędzenia wakacji 
w Warszawie. 

2. Tematy tekstów podane są poniżej. Każdy sam dokonuje wyboru o jakiej 
dzielnicy będzie chciał napisać (jeżeli jest taka opcja w temacie).  

3. Można również zaproponować swój własny temat przesłać go do akceptacji 
na adres cogdziekiedy@ulotkonosz.pl. 
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4. Do konkursu można zgłosić maksymalnie 5 tekstów swojego autorstwa oraz 
zdjęcia w maksymalnej liczbie 4 do każdego tekstu. 

5. Tematy tekstów: 
● (Wybrana nazwa dzielnicy) dla rodzin z dziećmi 
● (Wybrana nazwa dzielnicy) dla seniorów 
● (Wybrana nazwa dzielnicy) na sportowo 
● (Wybrana nazwa dzielnicy) kulturalnie 
● (Wybrana nazwa dzielnicy) na wakacje z biznesem 
● Wakacyjna Warszawa dla małych dzieci 
● Wakacyjna Warszawa dla młodzieży szkolnej 
● Wakacyjna Warszawa dla studentów 
● Wakacyjna Warszawa z biznesem 
● Wakacyjna Warszawa z teatrem 
● Wakacyjna Warszawa w muzeum 
● Wakacyjna Warszawa dla seniorów 
● Wakacyjna Warszawa nad wodą 
● Wakacyjna Warszawa śladami historii 
● Wakacyjna Warszawa na sportowo 
● Wakacyjna Warszawa z koncertami 
● Własny temat do akceptacji na email 

 
6. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie były wcześniej 
publikowane, ani nie brały udziału w żadnym innym konkursie.  Uczestnik Konkursu 
ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne wady prawne pracy zgłoszonej do 
Konkursu. 
 
7. Zgłoszenie tekstów i zdjęć jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika o 
udzieleniu nieodpłatnej licencji obejmującej wykorzystanie fotografii na takich polach 
eksploatacji jak wydawanie, rozpowszechnianie oraz odtwarzanie przesłanych 
fotografii drukiem oraz za pomocą jakiegokolwiek nośnika. 
 
8. Uczestnik, wysyłając pracę, oświadcza, że utwór stanowi w całości dzieło 
oryginalne, nie narusza praw autorskich osób trzecich, przepisów o ochronie 
tajemnicy państwowej i służbowej, jest wolny od jakichkolwiek zapożyczeń oraz nie 
mają miejsca żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić Organizatora na 
odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu wydania oraz rozpowszechniania 
fotografii. Uczestnik obligatoryjnie przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za 
ewentualne roszczenia wynikające z naruszenia tego punktu. 
kreślają one przebieg akcji; co należy zrobić, aby mieć szansę na wygraną, a także 
jak zostaną wyłonieni zwycięzcy. Pamiętajmy też o wskazaniu czynów 
niedozwolonych, skutkujących dyskwalifikacją. Im bardziej szczegółowi będziemy, 
tym mniej pojawi się wątpliwości czy pytań od uczestników. 



Nagrody 
 
Nagrody jakie są przewidziane w konkursie to: 

- za zajęcie 1 miejsca 500 zł brutto 
- za zajęcie 2 miejsca 300 zł brutto 
- za zajęcie 3 miejsca 200 zł brutto 

 
1. Żeby otrzymać nagrodę należy podać podczas wysyłania prac takie dane jak: 

Imię, nazwisko, numer telefonu i wiek. Dodatkowo potrzebne będą dane 
niezbędne dla celów podatkowych o które poprosimy zwycięzców nagrody. 
Dane te trzeba będzie dostarczyć w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyników. 

2. Nagrody zostaną przekazane na konto zwycięzców w ciągu 30 dni od 
ogłoszenia wyników pod warunkiem przekazania odpowiednich danych 
niezbędnych do wypłaty. Dane jakie będą niezbędne do tego przekaże 
zwycięzcom organizator w ciągu 3 dni od ogłoszenia wyników. 

 
 

 OGŁOSZENIE ZWYCIĘZCÓW 
 

1. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona na stronie internetowej gazety 
www.informatorlulturalny.waw.pl i www.cogdziekiedy.waw.pl. 

2. Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez zespół redakcyjny gazety, 
3. W tym miejscu należy napisać, gdzie i jak zostanie opublikowana lista 

zwycięzców oraz osób nagrodzonych. 

 

REKLAMACJE 
 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące konkursu można zgłaszać w ciągu 7 dni od 
ogłoszenia wyników na adres email organizatora. Odpowiedź na reklamację 
nastąpi w terminie 14 dni. 

2. Należy przewidzieć sposób zgłaszania uwag do przeprowadzanego konkursu 
czy ogłoszonych wyników. O wiele mniej może ich się pojawić, kiedy dobrze 
opiszemy zasady rozgrywki, a cel konkursu będzie dla wszystkich zrozumiały. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
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1. Regulamin jest dostępny na stronach gazety www.informatorkulturalny.waw.pl 
i www.cogdziekiedy.waw.pl. 

2. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady 
Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie oraz poltyce prywatności 
zamieszczonej na stronie 
informatorkulturalny.waw.pl/regulamin-polityka-prywatnosci 

3. Wysłanie zgłoszenia na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu 
Konkursu. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji konkursu w tym również 
publikacji nadesłanych prac z podaniem imienia i nazwiska osoby 
zgłaszającej. Dane w tych celach przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 
1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, przy czym brak 
przekazania danych osobowych uniemożliwia wysłanie przyrzeczonych w 
Konkursie nagród. 

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie 
znajdować będą przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919 – 
921 Kodeksu Cywilnego. 

7. Interpretacji regulaminu dokonuje Organizator. 
8. Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania 

związane z organizacją konkursu na łamach serwisu 
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