Regulamin konkursu „Inspirująca Kobieta Sukcesu”

1

Organizatorem Konkursu „Inspirująca Kobieta Sukcesu” jest blog Kobiece Finanse zwany
dalej Organizatorem.

2

Fundatorem Nagród jest Wydawnictwo Lingo z siedzibą w Warszawie.

3

Udział w Konkursie jest dobrowolny, a Uczestnik przystępując do Konkursu akceptuje
Regulamin Konkursu i wszystkie zawarte w nim postanowienia.

4

Konkurs trwa od dnia 23.09.2014r. do dnia 12.10.2014r. (do godziny 23.59).

5

W konkursie przewidziano następujące nagrody:
a. 1 miejsce - książka "Pieniądze dla Pań" + książka "Prawo dla Pań" + publikacja
nagrodzonego tekstu Pytania Otwartego na łamach bloga Kobiece Finanse.
b. 2 równorzędne wyróżnienia - książka „Pieniądze dla Pań" + publikacja nagrodzonego
tekstu Pytania Otwartego na łamach bloga Kobiece Finanse.

6

Egzemplarze książek „Pieniądze dla Pań” opatrzone zostaną autografem autorki poradnika.

7

Aby wziąć udział w Konkursie, należy wysłać do niego Zgłoszenie o tytule „Inspirująca
Kobieta Sukcesu + imię i nazwisko Uczestnika” drogą mailową na adres:
konkurs@kobiecefinanse.pl – tj. jednocześnie spełnić poniższe warunki:
a. Wykonać Zadanie – jeśli nie jest się jeszcze fanem strony Kobiece Finanse na
Facebooku, należy ją polubić.
b. Odpowiedzieć na Pytanie Zamknięte:
Kto jest patronem medialnym serii "Poradniki na obcasach"?
c. Odpowiedzieć na Pytanie Otwarte:
Inspirująca kobieta sukcesu - podać personalia i opisać znaną kobietę sukcesu, którą
się podziwia, której historia motywuje do działania i samorozwoju. Należy wyjaśnić
fenomen swojej idolki.

8

Oceny zgłoszeń dokona jury w składzie Danuta Duszeńczuk (autorka bloga Kobiece Finanse)
oraz Anna Laskowska (Koordynator projektów wydawniczych Wydawnictwa LINGO).

9

Uczestnik wysyłając Zgłoszenie powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie danych
osobowych, zamieszczając w mailu następującą klauzulę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora
Konkursu i Fundatora Nagród zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o
ochronie danych osobowych, w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu. Dane są
chronione zgodnie z ustawą z 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr
101, poz. 926 ze zm.).

10 Zastosowanie klauzuli z pkt. 9 tego Regulaminu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych jest dobrowolne, ale jej brak uniemożliwia udział w Konkursie i wysłanie
ewentualnej Nagrody.

11 Bycie fanem bloga Kobiece Finanse na Facebooku oraz poprawne udzielenie odpowiedzi na
Pytanie Zamknięte jest konieczne, by Pytanie Otwarte zostało poddane dalszej ocenie.
12 Tekst Pytania Otwartego nie powinien przekroczyć 1 strony A4 znormalizowanego
maszynopisu zapisanego w formacie .doc, .docx lub .odt (min. 1 300 i maks. 1 800 znaków
na stronie, w tym spacje i znaki interpunkcyjne; czcionka Times New Roman, rozmiar 12 przy
podwójnym odstępie między liniami) i powinien być opatrzony u góry imieniem i nazwiskiem
Uczestnika. Przy jego ocenie będą brane pod uwagę przede wszystkim: oryginalność, wartość
merytoryczna tekstu, poprawność językowa, ortograficzna i stylistyczna.
13 Przesłany tekst do Pytania Otwartego nie może naruszać praw autorskich osób trzecich, tj.
nie może być w całości lub w części skopiowany z innych tekstów dotychczas gdziekolwiek
opublikowanych: w formie drukowanej, elektronicznej, dźwiękowej i audiowizualnej.
Naruszenie tego punktu i zauważenie złamania praw autorskich przez Organizatora oznacza
zdyskwalifikowanie Uczestnika w konkursie.
14 Organizator Konkursu oraz Fundator Nagród nie ponoszą odpowiedzialności za treść
nagrodzonych tekstów.
15 Uczestnik nie może wykorzystywać tekstów własnego autorstwa już wcześniej gdziekolwiek
opublikowanych, podobnie jak zostało to opisane w pkt. 13. tego Regulaminu wraz z
wynikającymi z tego konsekwencjami.
16 Po przesłaniu Zgłoszenia, Uczestnik nie może nanosić do niego poprawek i przesyłać nowych
jego wersji. Pod uwagę brane będzie wyłącznie pierwsze Zgłoszenie Uczestnika.
17 Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na publikację nagrodzonego tekstu z Pytania
Otwartego oraz podanie imienia i nazwiska Autora oraz miejscowości zamieszkania.
18 Autor nagrodzonej pracy nie może rościć żądań pieniężnych z tytułu publikacji jego tekstu z
Pytania Otwartego.
19 Uczestnik Konkursu akceptuje fakt, iż nagrodzone, udostępnione na blogu Kobiece Finanse
teksty mogą zostać przez innych Użytkowników bloga skomentowane bądź ocenione.
20 Organizator Konkursu zobowiązuje się do dopilnowania, aby komentarze pojawiające się pod
nagrodzonymi tekstami na naruszały dobrego imienia Autora nagrodzonej pracy i do
przystąpienia do interwencji zgodnie z postanowieniami zawartymi w Polityce Komentarzy
bloga Kobiece Finanse. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za treść
publikowanych komentarzy.
21 Autorzy zwycięskich prac zostaną powiadomieni o wygranej e-mailem, w terminie do 14 dni
roboczych od zakończenia Konkursu. Zostaną poproszeni o podanie adresu do
korespondencji, na który wysłane będą Nagrody.
22 Wysyłka Nagród nastąpi w terminie do 7 dni roboczych od momentu otrzymania przez
Organizatora danych do korespondencji. Nagrody zostaną wysłane Pocztą Polską, koszt
wysyłki pokrywa Organizator.
23 Informacje o rozstrzygnięciu Konkursu oraz publikacja nagrodzonych tekstów zostaną
udostępnione na blogu Kobiece Finanse w ciągu 30 dni od zakończenia konkursu.
24 Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej mu Nagrody na osoby trzecie ani otrzymać
pieniężnego ekwiwalentu wartości nagrody.

