
Regulamin WAKACYJNEGO KONKURSU Wybieramy świętego roku 

 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1.1. Przed rozpoczęciem ubiegania się o nagrodę w Wielkim konkursie należy przeczytać i 
zaakceptować poniższe informacje. 

1.2. Organizatorem konkursu jest firma Święty Wojciech Dom Medialny Sp. z o.o., wydawca 
miesięcznika „Mały Przewodnik Katolicki”, z siedzibą przy ul. Chartowo 5, 61-245 Poznań, 
zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000095729.  

1.3. W konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy i rodziny pracowników firmy Święty Wojciech 

Dom Medialny Sp. z o.o 

1.4. W konkursie mogą wziąć udział dzieci, za zgodą osób pełnoletnich. 
 
1.5. Konkurs organizowany jest od dnia 20 czerwca 2021 r. do 18 sierpnia 2021 r. 
 
1.6. Miejscem konkursu jest terytorium Polski. 
 

II. PRZEDMIOT KONKURSU ORAZ ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD: 
 
2.1. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie osób, które zostaną nagrodzone, zwane dalej 
Zwycięzcami. 
 
2.2. Nagrody zostaną przekazane indywidualnie do każdego ze Zwycięzców. Zwycięzca, aby mógł 

otrzymać nagrodę musi podać następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania z kodem 
pocztowym, oraz adres e-mailowy.  
 

2.3. Organizator przewiduje wręczenie nagród w postaci darmowej rocznej prenumeraty 
miesięcznika „Mały Przewodnik Katolicki” – to jest 11 numerów docierających do laureatów przed 
każdą pierwszą niedzielą miesiąca od września 2021 do lipca 2022 r. 

2.4  Kryterium wyłonienia osób nagrodzonych jest przesłanie na adres redakcji „Małego 

Przewodnika Katolickiego” prawidłowych odpowiedzi. Termin nadsyłania prac upływa 15 sierpnia 
2021 roku. Adres redakcji: Redakcja „Małego Przewodnika Katolickiego”, ul. Chartowo 5, 61-245 
Poznań lub redakcja@malyprzewodnik.pl. 

2.5. Nadesłane przez uczestnika prace są oceniane przez Komisję Konkursową oddzielnie. 

2.6. Skład komisji: s. Ines Krawczyk, Monika Ławrynowicz i Andrzej Sikorski. 

2.7. Brak możliwości odczytania z jakiegokolwiek powodu nadesłanej pracy skutkuje pominięciem 
w procesie przyznawania nagród bez przesyłania informacji do Uczestnika. 

2.8. Zgłoszenia zawierające treści nieprzyzwoite, obraźliwe lub z innych względów niepożądane, a 
także zgłoszenia niezgodne z tematyką konkursu będą automatycznie dyskwalifikowane według 

uznania Komisji Konkursowej. Osoby wysyłające takie zgłoszenia mogą nie być  informowane o 

takich decyzjach. 

 

III. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU I WYDANIE NAGRÓD 

3.1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 24 sierpnia 2021 roku. Informacja o osobach nagrodzonych 

zostanie zamieszczona we wrześniowym numerze „Małego Przewodnika Katolickiego”.  
Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej pisemnie. 
 

3.2 Nagrody będą przesłane pocztą na adres wskazany przez zwycięzcę.  
 



3.3 Nie jest możliwe odstąpienie nagrody osobom trzecim, ani wypłacenie równowartości w formie 

pieniężnej. 
 
3.4 W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą lub nie spełnienia wymogów 
podanych w pkt. 2.2 regulaminu nagroda zostanie przyznana kolejnemu uczestnikowi z listy 
uczestników spełniającemu warunki konkursu. 

 
IV. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

4.1. Każdy ze zwycięzców konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska oraz 
miejscowości, z której pochodzi, na łamach wrześniowego numeru miesięcznika „Mały Przewodnik 
Katolicki”, jak również na stronie internetowej czasopisma www.malyprzewodnik.pl 

4.2. Podanie danych ma charakter dobrowolny. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wglądu w 

ich dane osobowe, prawo ich poprawiania, a także prawo zgłoszenia sprzeciwu, co do ich 
przetwarzania przez organizatora konkursu. 
Administratorem danych osobowych jest Święty Wojciech Dom Medialny Sp. z o.o., wydawca 
miesięcznika „Mały Przewodnik Katolicki”, z siedzibą przy ul. Chartowo 5, 61-245 Poznań, 
zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000095729. 

4.3. Święty Wojciech Dom Medialny Sp. z o.o. zapewnia każdemu Uczestnikowi konkursu prawo 
wglądu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania.  

4.4. Uczestnik podaje swoje dane osobowe dobrowolnie. 

4.5. Biorąc udział w konkursie uczestnik oświadcza, iż zrozumiał treść niniejszej noty i wyraża 
zgodę na zbieranie, przetwarzanie swoich danych osobowych przez Święty Wojciech Dom Medialny 

Sp. z o.o., celem wykonania ciążących na Święty Wojciech Dom Medialny Sp. z o.o. zobowiązań 
jako organizatora konkursu. 

4.6. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przekazywanie swoich danych osobowych podmiotom 
trzecim, współpracującym z Święty Wojciech Dom Medialny Sp. z o.o. przy organizacji konkursu.  

4.7.Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w trybie przepisów ustawy „O ochronie danych 
osobowych” z 29 sierpnia 1997 r. 

 
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 
5.1. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia akcji z niniejszym 
regulaminem, służy każdemu uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty zakończenia akcji. 
 

5.2. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności 
skierowanej na adres: Święty Wojciech Dom Medialny Sp. z o.o. ul. Chartowo 5, 61-245 Poznań. 
Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie 

o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres  podany przez Uczestnika. 
 
5.3. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady przeprowadzania 
konkursu. 
 
5.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się ogólnie obowiązujące 

przepisy prawa polskiego. 
 

 

 

 


