
Regulamin konkursu „Nastolatek na diecie” 

 

§ 1 Informacje podstawowe 

 
1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie (“Konkurs”). 
2. Organizatorem Konkursu jest Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej, skrytka 
pocztowa 22, 02-796 Warszawa 138, KRS: 0000 2737 81, REGON: 1408 70698, NIP: 951 220 67 61 
3. Konkurs organizowany jest na terytorium Polski. 
4. Uczestnikiem Konkursu (“Uczestnik”) może być osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie, miejsce 
zamieszkania w Polsce oraz pełną zdolność do czynności prawnych. 
5. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są członkowie Zarządu Stowarzyszenia (oraz członkowie ich najbliższej 
rodziny) oraz biorący udział w procesie tworzenia Konkursu. 
6. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby 
pozostające w stosunku przysposobienia. 
7. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu określone w 
Regulaminie. 

 
§ 2 Zasady konkursu 

 
1. Konkurs trwa od 15 czerwca do 15 września 2015 roku. 
2. W konkursie może wziąć udział osoba, która jest członkiem Stowarzyszenia. 
3. Zadaniem Uczestników Konkursu jest wysłanie tekstu dotyczącego życia nastolatka na diecie – maksymalnie 
4000 znaków na adres mailowy a.marczewska@celiakia.pl. 

4. Oceniane będą: ciekawy sposób opisania historii, walory literackie tekstu, poczucie humoru autora. 
5. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić do Konkursu jeden tekst. 
6. Komisja złożona z członków Zarządu Stowarzyszenia spośród nadesłanych tekstów i wybierze trzy zwycięskie 
i nagrodzi ich autorów. 

 
§ 3 Nagrody 

 
1.Nagrodą główną jest zamieszczenie zwycięskiego tekstu w 7 numerze magazynu „Bez glutenu” oraz paczka-
niespodzianka z produktami bezglutenowymi. Nagrodami za II i III miejsce będą paczki z produktami 
bezglutenowymi. 
2. W związku z publikacją tekstu w magazynie „Bez glutenu” Organizator zastrzega sobie prawo do 
ewentualnej korekty językowej bądź skrócenia tekstu. 

3.Organizator zdecyduje o ewentualnej publikacji w „Bez glutenu” pozostałych nagrodzonych tekstów. 

 
§ 4 Warunki otrzymania nagród 

 
1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastapi w terminie do 3 dni od momentu zakończenia Konkursu poprzez 
ogłoszenie wyników na stronie www.celiakia.pl 

2. Warunkiem wydania Nagrody jest potwierdzenie przez Uczestnika na prośbę Organizatora danych 
teleadresowych (imię i nazwisko oraz adres zamieszkania) w celu przesłania Nagrody. 
3. W przypadku, gdy okaże się, że zdobywcą Nagrody jest jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków 
wskazanych w § 1 niniejszego Regulaminu, osoba taka traci prawa do Nagrody, a w wypadku ujawnienia tego 
faktu po jej doręczeniu osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu. 
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§ 5 Odpowiedzialność 

 
1. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika 
postanowień niniejszego Regulaminu. 
2. Uczestnicy, wobec których zajdzie podejrzenie, że ingerują w mechanizm Konkursu lub działają w 
sprzeczności z zasadami fair play zostaną zdyskwalifikowani. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny 
przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień Uczestników Konkursu. 
4. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników Konkursu. 
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia przesyłki wysyłanej w 
imieniu Organizatora w związku z prowadzeniem Konkursu. 

 
§ 6 Dane osobowe 

 
1.Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 
osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu 
jest Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej. 
2. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na zamieszczenie ich imienia i nazwiska lub pseudonimu pod jakim 
zgłaszają teksty na stronie www.celiakia.pl i w magazynie „Bez glutenu” w przypadku, gdy zostaną oni 
zwycięzcami Konkursu. 

 
§ 7 Postanowienia końcowe 

 
1. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy 
miejscowo dla siedziby Organizatora. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 
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