Regulamin Konkursu Czytaj z
HRownią

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu Czytaj z HRownią (zwanego dalej „Konkursem”)
jest redakcja portalu HRownia - Głogowska 31/33 60-702 Poznań
2. Konkurs jest ogłaszany i organizowany za pośrednictwem portalu HRownia
pod adresem:
https://hrownia.pl/artykuly/czytaj_z_hrowniaoraz fanpage’u
portalu HRownia pod adresem: https://www.facebook.com/HRowniapl/

3. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem") jest wiążący dla
Organizatora oraz uczestników (zwanych dalej „Uczestnikami”), reguluje
zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora

oraz Uczestników Konkursu.

4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową,
zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od
przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia
19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009r., Nr 201, poz. 1540 z
późn. zm.).

5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany,
wspierany, administrowany ani też tworzony we współpracy z serwisem
społecznościowym Facebook. Wszelkie informacje przekazywane przez
Uczestników w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi, a nie
serwisowi Facebook. Wzięcie udziału w Konkursie przez Uczestnika oznacza, iż
Uczestnik wyraża zgodę na zwolnienie serwisu Facebook z jakiejkolwiek
odpowiedzialności w związku z organizowanym Konkursem.

6. Konkurs jest organizowany na terytorium Polski.

§2 Przedmiot i czas trwania Konkursu
1. Przedmiotem Konkursu jest stworzenie krótkiego tekstu opisującego rolę
narracji lub pozytywnego przywództwa w pracy.
2. Ocenie Komisji konkursowej podlega przygotowany przez Uczestnika tekst.

3. Konkurs rozpoczyna się dnia 21.09. 2018 roku o godz. 10:00 i kończy się w
01.10.2018 roku o godz. 9.00
4. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną indywidualnie za pomocą wiadomości
e-mail przesłanej bezpośrednio na adresy zwycięzców – na co biorąc udział w
konkursie, wyrażają oni zgodę.
§ 3 Uczestnictwo w Konkursie
1. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny.

2. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby, które:
a) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, a osoby ograniczone w
zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego
przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
b) nie są pracownikiem lub współpracownikiem redakcji portalu HRownia.
c) nie są członkiem rodziny pracowników i właścicieli redakcji portalu
RHownia.

3. Niedozwolone jest dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób
trzecich.

4.Nadesłane teksty nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych lub
naruszających dobra osobiste innych osób.

5. Osoba, o której mowa w ust. 2 przystępuje do Konkursu, stając się jego
Uczestnikiem poprzez:
5.1. Wejście na stronę konkursową tj.
https://hrownia.pl/artykuly/czytaj_z_hrownialub
https://www.facebook.com/HRowniapl/

5.2. Kliknięcie w post konkursowy

5.3. Przesłanie tekstu, o którym mowa w § 2 regulaminu w określonym czasie § 2 ust. 3 na adres 
redakcja@hrownia.plz dopiskiem “Czytaj z HRownią” w
tytule maila.

6. Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik zobowiązuje się zapoznać z
niniejszym Regulaminem.

7. W przypadku przesłania więcej, niż jednego tekstu przez jednego
Uczestnika, ocenie komisji podlega odpowiedź zamieszczona jako pierwsza.

§ 4 Przebieg Konkursu
1. Spośród przesłanych tekstów, komisja konkursowa wybierze 6 jej zdaniem
najlepszych pomysłów. Autorzy wytypowanych przez komisję tekstów stają się

zwycięzcami konkursu i otrzymają nagrodę.

2. Decyzje w przedmiocie wyboru zwycięzców, o których mowa w ust. 1
powyżej, podejmowane są przez komisję konkursową, która składa się z 2
członków wskazanych przez Organizatora.
3. Ogłoszenie wyników konkursu następuje poprzez przesłanie wiadomości
e-mail na adres zwycięzcy do dnia 05.10.2018r.

§ 5 Nagroda dla zwycięzcy
1. Fundatorem nagrody w Konkursie jest Wydawnictwo MT Biznes Sp. z o.o.
oraz portal HRownia.pl
2. Nagrodą dla zwycięzcy jest: jedna z dwóch książek - Siła Narracji
Marketingowej Mirosława Bujko i Sebastiana Hejnowskiego lub Potęga
Pozytywnego Myślenia Jona Gordona wydanych przez MT Biznes Sp z.o.o.
3. Nagroda zostanie przesłana w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników, na
adresy podane przez zwycięzców konkursu.

§ 6 Postanowienia końcowe
1. Organizator będzie uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego
Regulaminu Konkursu w każdym czasie, w zakresie, w jakim nie wpłynie to na
pogorszenie praw Uczestników Konkursu. Zmieniony tekst Regulaminu
Konkursu obowiązuje od chwili jego opublikowania na fanpage’u

Organizatora.

2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 21.09.2018. Wszystkie kwestie
nieuregulowane niniejszym Regulaminem podlegają Kodeksowi Cywilnemu.

