
Regulamin 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Magazyn Historyczny „Mówią wieki” oraz Niemiecka 
Centrala Turystyki (DZT) z siedzibą, Beethovenstr. 69, 60325 Frankfurt/M. 
 
2. Konkurs organizowany jest w terminie od 20.05.2015 r. do 31.10.2015 r. 
Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia trwania Konkursu, jak również do 
jego wcześniejszego zakończenia. 

3. Konkurs jest organizowany i prowadzony na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

4. Udział w Konkursie jest dobrowolny, udostępnianie danych osobowych związane 
jest z Konkursem i jest dobrowolne. Udział w konkursie oznacza zgodę na   
przetwarzanie danych osobowych. 

5. W Konkursie mogą̨ wziąć udział osoby pełnoletnie lub osoby niepełnoletnie (które 
mają zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na wzięcie udziału w Konkursie) z 
wyłączeniem pracowników Organizatora oraz członków ich rodzin, a także osób 
bezpośrednio uczestniczących w organizowaniu i przygotowaniu Konkursu. 

6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, 
popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu 
Mówią Wieki. 

7. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzania Konkursu polegającego na 
wyznaczeniu własnej trasy turystycznej szlakiem niemieckich zamków i pałaców, do 
których uczestnik konkursu chciałby pojechać. 

8. Definicje.  
Przez terminy użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:  
- Regulamin – niniejszy regulamin;  
- Konkurs – konkurs opisany w regulaminie;  
- Uczestnik – osoba, która wykonała zadanie konkursowe. 

§2 Zasady uczestnictwa w Konkursie 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika 
nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej. 

2. W celu przystąpienia do Konkursu każdy z Uczestników zobowiązany jest do 
kumulatywnego spełnienia następujących przesłanek: 

a. udzielenie pisemnej odpowiedzi na pytanie konkursowe, które brzmi: Stwórz 
własną trasę turystyczną szlakiem niemieckich zamków i pałaców 
(maksymalnie 9 obiektów) i napisz dlaczego chciałbyś odwiedzić te miejsca. 

b. udzielenie zgody na publikację swojej wypowiedzi w magazynie Mówią Wieki 
oraz online mowiawieki.pl i na stronie facebook „Niemcy – cel podrozy”. 



4. Udział Uczestnika w Konkursie oznacza, że Uczestnik zapoznał się z 
Regulaminem i akceptuje jego treść. 

5. W Konkursie każdy Uczestnik może wziąć udział tylko jeden raz.  

6. Zasady wyłonienia Zwycięzców Konkursu opisane zostały w § 3 Regulaminu. 

§3 Zasady przyznawania nagród Konkursowych 

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest stworzenie własnej trasy turystycznej 
szlakiem niemieckich zamków i pałaców (maksymalnie 9 obiektów) i opisanie 
dlaczego uczestnik chciałby odwiedzić te miejsca. 

2. Wyłonienie zwycięzcy najpiękniejszej trasy i najciekawszego opisu odbędzie do 
20.11.2015. 

3. Wynik konkursu zostanie ogłoszony numerze grudniowym Mówią Wieki oraz na 
profilu facebookowym „Niemcy – cel podrozy”. Dodatkowo zwycięzca zostanie 
powiadomiony poprzez wysłanie wiadomości e-mail, na adres podany przez 
Uczestnika w portalu Facebook nie później niż 7 dni roboczych od dnia wybrania 
przez Komisję Konkursową najlepszej pracy. Organizator nie ponosi 
odpowiedzialności za podanie nieprawidłowego lub nieaktualnego adresu e-mail. 

4. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa 
złożona z przedstawicieli Organizatorów. Komisja Konkursowa będzie m.in. 
nadzorować prawidłowość procedury wyboru zwycięzcy, stosownie do 
postanowień niniejszego Regulaminu. 

5. Spośród osób biorących udział w konkursie zostanie wybrany jeden zwycięzca. 

6. Decyzją Komisji Konkursowej mogą zostać wybrani dodatkowi zwycięzcy, którzy 
otrzymają nagrodę pocieszenia. 

7. W przypadku wygranej Uczestnik otrzyma e-maila z formularzem do wypełnienia 
danych potrzebnych do wysyłki nagrody. 

8. W przypadku wygrania nagrody warunkiem jej otrzymania będzie podanie 
wszystkich danych Uczestnika (w tym przede wszystkim imienia, nazwiska, adresu 
do korespondencji, adresu e-mail oraz numeru telefonu), o które zwróci się 
Organizator Konkursu oraz wyrażenie przez Uczestnika zgody na wykorzystanie i 
przetwarzanie przez Organizatora wymienionych powyżej danych osobowych w 
celu wykonania obowiązków związanych z Konkursem. Uczestnik konkursu ma 
prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia lub usunięcia. 

9. Podanie przez Uczestnika Konkursu nieprawdziwych danych będzie stanowić 
przyczynę odmowy wydania Uczestnikowi konkursu nagrody w przypadku 
wygranej. 

10. W przypadku, gdy zwycięzca nie będzie mógł odebrać nagrody (co oświadczy 
pisemnie Organizatorowi) lub z winy niezależnej od Organizatora nie będzie 



można skontaktować się ze zwycięzcą, Organizator zastrzega sobie prawo do 
wybrania innej pracy i wyłonienia nowego zwycięzcy. 

§4 Nagroda 

1. Nagrodą w konkursie jest pakiet następujących usług: 

a. 2 noclegi, dla dwóch osób, w pokoju 2 osobowym ze śniadaniem w 
Poczdamie w jednym z hoteli lub pensjonacie o standardzie 2 lub 3 gwiazdek.  

 
b. transport samolotem i/lub pociągiem do/z Poczdamu do/z miasta w Polsce  
o najdogodniejszym połączeniu (możliwie najkrótszym czasie podróży). 

2. Nagroda nie może zostać zamieniona na inną nagrodę, ani na ekwiwalent 
pieniężny. 

3. Zwycięzca zobowiązany jest do umieszczenia na swoim prywatnym profilu 
facebookowym (jeśli taki posiada) przynajmniej 2 postów dotyczących 
zrealizowanej wycieczki do Poczdamu.  
 

4. Zwycięzca zobowiązany jest do wyrażenia zgody na publikację stworzonej przez 
niego trasy turystycznej szlakiem niemieckich zamków i pałaców z 
przeniesieniem praw autorskich bez wynagrodzenia.  
                                                                           

5. Organizator zobowiązuje się do zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego 
od osób fizycznych, w wysokości 10% wartości nagrody na zasadach 
określonych w Ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od 
osób fizycznych (Dz.U. 2010, Nr 51, poz. 307). 

6.  Zwycięzca zobowiązany jest do ostatecznego zadeklarowania terminu wyjazdu 
najpóźniej do 31.12.2015 r., przy czym wyjazd może nastąpić w terminie 
późniejszym. Rezerwacja hotelu oraz transportu uzależniona jest od dostępności 
miejsc. 

7. Zwycięzca zobowiązany jest do zrealizowania wyjazdu najpóźniej do 31 marca 
2016. 

8. Termin wyjazdu zwycięzca zobowiązany jest uzgodnić z przedstawicielem 
Niemieckiej Centrali Turystyki w Polsce. Po uzgodnieniu terminu oraz jego 
potwierdzeniu przez przedstawiciela Niemieckiej Centrali Turystyki, zmiana 
terminu i transportu ze względów organizacyjnych nie będą możliwe. 

9. W przypadku nie odebrania przez Zwycięzcę Konkursu nagrody w czasie i na 
warunkach podanych w mailu informacyjnym traci on prawo do nagrody oraz tytuł 
Zwycięzcy Konkursu. 

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia w 
odbiorze nagrody  z przyczyn leżących po stronie nagrodzonego Uczestnika 
Konkursu. 



§5 Postanowienia końcowe 

1. W przypadku wykrycia jakiejkolwiek ingerencji Uczestnika w mechanizm Konkursu 
lub w jego wynik Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo do podjęcia decyzji 
o natychmiastowym wykluczeniu z Konkursu tego Uczestnika. 

2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu, a 
jego interpretacja należy wyłącznie do Organizatora Konkursu. 

3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym 
Konkursem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy ze względu na 
siedzibę Organizatora. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w Konkursie, które 
powstały z przyczyn od niego niezależnych w szczególności Organizator nie 
ponosi odpowiedzialności za działalność podmiotów świadczących usługi 
pocztowe lub telekomunikacyjne, w tym zapewniające dostęp do sieci Internet. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do niepublikowania i/lub usuwania 
zamieszczonych przez Uczestnika treści pornograficznych, rasistowskich, 
wulgarnych lub innych treści niezgodnych z zasadami współżycia społecznego. 

6. Osoby niepełnoletnie uczestniczące w Konkursie mogą otrzymać nagrody 
wyłącznie po dostarczeniu pisemnej zgody ich rodziców lub opiekunów prawnych, 
o której mowa w § 1 punkcie 5 Regulaminu dostarczoną Organizatorowi 
najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia poinformowania Uczestnika o wygranej. W 
przypadku niedostarczenia zgody, o której mowa powyżej w terminie określonym 
w zdaniu poprzednim Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo do podjęcia 
decyzji o natychmiastowym wykluczeniu z Konkursu tego Uczestnika.Konkurs, 
którego warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie, nie jest grą losową, 
której wynik zależy w szczególności od przypadku, ani zakładem wzajemnym w 
rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 
2009 Nr 201 poz. 1540). 

  

Warszawa 15.05.2015 


