
Regulamin konkursu na dzień kobiet 

 

§ 1. Regulamin określa zasady konkursu pod nazwą „Najlepsze opowiadanie erotyczne”, 

zwanego dalej Konkursem. Regulamin jest udostępniony na stronie konkursowej portalu 

internetowego PortalKobiet.pl zwanego dalej Portalem. 

 

ORGANIZATOR 

§ 2.1 Podmiotem organizującym Konkurs jest właściciel Portalu firma Black Box Mariusz 

Sosnowski z siedzibą w Warszawie przy ulicy Brechta 9/141 NIP: 8341807357 REGON: 

367213757, zwany dalej Organizatorem 

 

SPONSOR 

§ 2.2 Podmiotem sponsorującym nagrody w konkursie jest Zaczytani spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością sp.k, NIP 5862199611, REGON 220466857, z siedzibą w Gdyni przy ul. 

Świętojańskiej 9/4, 81-368, zwany dalej Sponsorem 

 

 

CZAS TRWANIA 

§ 3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 25.02.2021 i trwa do dnia 21.03.2021. Rozstrzygnięcie 

Konkursu nastąpi do dnia 31.03.2021. 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

§ 4. 1. W Konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie lub mające ukończone 16 lat i zgodę 

opiekuna prawnego na wzięcie udziału w konkursie, posiadające pełną zdolność do 

czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej 

Uczestnikami. 

§ 5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora. 

§ 6. 1. Dane osobowe przekazane Organizatorowi oraz Sponsorowi przez Uczestników 

będą przez niego przetwarzane w celu: 

• realizacji konkursu, 

• wyłonienia zwycięzców konkursu, 

• poinformowania zwycięzców o wygranej 

• realizacji nagród. 

Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie 

usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest 

dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia udział w Konkursie. 



2. Każdy Uczestnik posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich 

poprawiania. 

3. Uczestnicy wyrażają zgodę na opublikowanie swojego Pseudonimu lub Imienia i 

informacji o otrzymanej nagrodzie na stronach internetowych Organizatora oraz w innych 

środkach masowego przekazu, na potrzeby związane z podaniem wyników Konkursu. 

§ 7. Przystępując do udziału w Konkursie uczestnicy wyrażają zgodę na udział w nim na 

zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.  

 

ZASADY KONKURSU 

§ 8. 1. Zadanie Uczestników Konkursu polega na: 

• napisaniu oraz przesłaniu opowiadania erotycznego do organizatora 

§ 9. Każdy z Uczestników może wysłać nieskończoną liczbę opowiadań, ale jedna osoba 

może otrzymać prawo wyłącznie do jednej nagrody. 

§ 10. Opowiadanie nie może być wcześniej opublikowane na żadnej innej stronie 

internetowej. 

§ 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub 

danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje 

odebraniem prawa do nagrody. 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE I NAGRODY 

§ 12. Zwycięzców konkursu wyłoni Komisja Konkursu, w której skład wchodzą 

przedstawiciele Organizatora. Komisja przyzna nagrody Uczestnikom, którzy w okresie 

trwania konkursu wysłali przynajmniej jedną pracę, zgodne z zasadami Konkursu, a ich 

praca - zdaniem Komisji Konkursu – jest najciekawsza. 

§ 13.  Nagrodami w konkursie są 2 zestawy zawierające dwie książki: „Rozpalone zmysły” 

oraz „Do ostatniej kropli krwi”. Jeden zestaw dla jednego zwycięzcy. 

§ 14.  W przypadku, gdy dwóch lub więcej Uczestników Konkursu wyśle taką samą bądź 

podobną pracę, które zdaniem Komisji Konkursowej powinno zostać wyróżnione nagrodą, 

nagrodę otrzyma ten z Uczestników, który najwcześniej wysłał to opowiadanie. 

 

§ 15. Zwycięzcom nie przysługuje prawo zamiany nagrody na inną nagrodę, w tym na 

świadczenie pieniężne. 

§ 16. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby 

trzecie. 

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDANIE NAGRÓD 



§ 17. 1. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie opublikowane na stronach internetowych 

Organizatora do dnia 31.03.2021. 

2. Niezależnie od powyższego, Zwycięzcy Konkursu zostaną w dniu rozstrzygnięcia 

Konkursu powiadomieni przez Organizatora o przyznaniu im nagród drogą elektroniczną 

(e-mail). 

3. Aby otrzymać nagrodę, Uczestnik zobowiązany jest w ciągu 7 dni od daty otrzymania 

wiadomości potwierdzić tą samą drogą adres, na który ma zostać wysłana nagroda. 

4. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą lub niespełnienia 

wymogów podanych w ust. 16.3, nagroda przepada. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru 

nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie. 

 

§ 17. 2. Nagrody zostaną przesłane indywidualnie do każdego ze Zwycięzców drogą 

pocztową za potwierdzeniem odbioru lub do paczkomatu Inpost. 

2. Nagrody nieodebrane przepadają jeśli dwie próby dostarczenia za pośrednictwem 

przesyłki pocztowej okażą się nieskuteczne. 

3. W przypadku, gdy Zwycięzca nie potwierdzi adresu dostawy Nagrody, odmówi przyjęcia 

Nagrody lub potwierdzenia jej odbioru albo nie podejmie awizowanej przesyłki prawo do 

Nagrody wygasa i z tego tytułu nie przysługują zwycięzcy żadne roszczenia względem 

Organizatora.  

 

TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI 

§ 18. 1.  W przypadku zastrzeżeń Uczestników co do zgodności przebiegu Konkursu z 

niniejszym Regulaminem lub obowiązującym prawem, Uczestnicy mogą zgłosić reklamację 

na piśmie w ciągu 7 dni od dnia publikacji wyników Konkursu. Reklamacja musi być 

przesłana listem poleconym na adres Organizatora podany w par. 2 z dopiskiem ,,Konkurs - 

Reklamacja’’ Po upływie powyższego terminu, reklamacje nie będą rozpatrywane. 

§ 18. 2. Prawidłowo zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 

30 dni od ich zgłoszenia. Organizator rozpatrzy zgłoszone reklamacje i poinformuje 

 pisemnie zgłaszającego o zajętym stanowisku. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

§ 19. Wszelkie pytania związane z konkursem można kierować na adres e-mail 

Organizatora konkurs@portalkobiet.com. 

§ 20. Organizator zastrzega sobie prawo wstrzymania lub odwołania Konkursu jak również 

do zmian niniejszego Regulaminu, które będą publikowane na stronie internetowej. 

§ 21. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na umieszczanie przesłanych prac 

mailto:homoseksualizm@kph.org.pl


Organizatorowi na stronie internetowej Organizatora oraz na portalu społecznościowym 

Facebook.com. 

§ 22. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 roku o 

grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. nr 68, poz. 341 z późn. zm.). 

§ 23.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą 

odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 24. Administratorem danych osobowych jest Organizator, a podstawą prawną 

przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych). 

§ 25. Celem przetwarzania danych osobowych jest wykonanie przedmiotu konkursu, w 

którym uczestnik bierze udział. 

§ 26. Odbiorcą danych osobowych jest Organizator oraz inni odbiorcy, uprawnieni do ich 

uzyskania, tj. w szczególności – w zależności od okoliczności – organy podatkowe sądy i 

prokuratury, inne organy administracji publicznej, uczestnicy obrotu cywilnego w relacje, z 

którymi wchodzi Wydawca, jego pracownicy i usługodawcy, a podanie danych osobowych 

uczestnika konkursu lub osób przez niego wskazanych jest niezbędne. 

§ 27. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wygaśnięcia wzajemnych praw i 

obowiązków Organizatora i uczestnika konkursu, wynikających z przepisów prawa 

powszechnego i zawartych przez nich umów (tj. w szczególności przedawnienia: zobowiązań 

majątkowych; odszkodowawczych; z tytułu rękojmi lub gwarancji). 

 


