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§1. KONKURS

1.1. Organizatorem Konkursu jest Redakcja Głos Pokolenia, adres e-mail: kontakt@glospokolenia.pl, 
zwany dalej Organizatorem.  

1.2. Fundatorem nagród przyznanych w Konkursie są Poseł do PE Tomasz Frankowski, Poseł do PE 
Elżbieta Łukacijewska. 

1.3. Konkurs polega na przygotowaniu artykułu na dowolny temat. 

1.4. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem konkursu sprawuje Komisja Konkursu na artykuł 
wyłoniona przez Organizatora, zwana dalej Komisją. Komisja zarządza przebiegiem Konkursu. 

§2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która w czasie trwania Konkursu 
prawidłowo wykona zadanie konkursowe (patrz pkt 3.2. Regulaminu Konkursu). Uczestnicy zgłaszają się do 
udziału w Konkursie poprzez dostarczenie Organizatorowi drogą mailową, artykułu (zwany dalej Artykułem 
konkursowym). W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatorów i Fundatora, 
a także inne podmioty współpracujące przy organizacji i przeprowadzeniu Konkursu, jak również członkowie 
rodzin tych osób. Zgłaszając się do udziału w Konkursie Uczestnicy wyrażają akceptację treści niniejszego 
Regulaminu. 

2.2. Zgłaszając się do udziału w Konkursie, poprzez przesłanie na adres mailowy Organizatora 
poprawnie napisanego Artykułu konkursowego, Uczestnicy wyrażają zgodę na:  

a) opublikowanie na firmowym Facebook, nazwy użytkownika uczestnika w przypadku, gdy uczestnik
zostanie nagrodzony w Konkursie oraz zaprezentowanie jego pracy. 

b) Użytkownik może zrezygnować z przywileju w ppkt. a). W tym celu, w odpowiedzi na informację o
wygranej, musi wyraźnie wskazać w wiadomości o rezygnacji z umieszczenia tych danych na Facebook. 

§3. ZASADY KONKURSU

3.1. Konkurs jest jednoetapowy. 

Trwa od 15.04 do 30.05.2021 r.  

Uczestnik chcący wziąć udział w Konkursie, zgłasza swój udział, poprzez przesłanie 
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Artykułu konkursowego, jako załącznik maila na adres poczty elektronicznej Organizatora. W temacie 
należy wpisać: konkurs artykuł- imię i nazwisko 

Przykład: konkurs artykuł- Janek Kowalski 

W mailu zgłoszeniowym konieczne jest zawarcie klauzuli z oświadczeniem woli uczestnictwa w 
Konkursie oraz wskazanie imienia i nazwiska pod takim oświadczeniem. Przykład: „Zgłaszam swój artykuł, 
stanowiący załącznik do niniejszego maila do Konkursu na artykuł organizowanego z ramienia Redakcji Głos 
Pokolenia.” [imię i nazwisko] 

 

3.2. Uczestnik, zgłaszając się do Konkursu oświadcza jednocześnie, że treść Artykułu konkursowego, 
jest wynikiem jego oryginalnej pracy twórczej i nie narusza praw osób trzecich, w szczególności praw 
autorskich, jak również przysługują mu pełne autorskie prawa majątkowe do tego dzieła i prawa te nie są 
obciążone prawami osób trzecich, nie toczy się względem niego żadne postępowanie o naruszenie osobistych 
lub majątkowych praw autorskich osób trzecich z tego tytułu oraz, że nie narusza praw ochronnych 
zarejestrowanych znaków towarowych. 

 

3.3 Każdy Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jeden artykuł. W przypadku, gdyby przesłanych 
zostało więcej artykułów przez jednego Uczestnika, brany pod uwagę będzie artykuł otrzymany najwcześniej.  

 

3.4 Trzech zwycięzców, wybierze Komisja. Komisja ta dokona ostatecznego wyboru. Każdy członek 
Komisji wystawi ocenę w skali 1-5. Po dokonaniu oceny przez wszystkich członków, przewodniczący Komisji 
zlicza uzyskane przez każdą pracę punkty i publikuje wyniki na Facebook Redakcji oraz informuje zwycięzców 
o wygranej drogą mailową. Wynik Konkursu jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie. 

 

3.5 Organizator ma prawo wykluczyć uczestnika konkursu w razie nieprzestrzegania dobrych 
obyczajów, naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu lub innego naruszenia praw i interesów 
organizatora i fundatora Konkursu oraz pozostałych uczestników Konkursu. 

 

 

§4. NAGRODY  

4.1. Nagrodzone zostaną 3 miejsca. 

Wśród nagród znajdują się: gadżety elektroniczne, markowe saszetki sportowe, akcesoria z PE, materiały 
promocyjne Redakcji. 

 

4.2. Ze zwycięzcami organizator skontaktuje się drogą mailową, ustalone zostaną kwestie wysyłki 
nagrody. 
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4.3. W przypadku niezgłoszenia się po odbiór nagrody lub braku innej reakcji na wiadomość o 
wygranej wysłanej przez Organizatora e-mailem, w okresie 30 dni od terminu wysłania takiej wiadomości 

o wygranej, albo w razie niespełnienia warunków określonych niniejszym Regulaminem, prawo do nagrody 
wygasa, a nagroda przepada. 

 

 4.4. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za nagrodę lub jej 
część.  

 

 

§5. PUBLIKACJA REGULAMINU  

Treść niniejszego Regulaminu będzie dostępna na stronie internetowej:  

https://glospokolenia.pl 

w zakładce “Konkurs na Artykuł” 

5.1. Organizator i Fundator zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w 
przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie 
konkursu, w tym szczególności zastrzega sobie prawo odwołania  konkursu w każdym czasie, bez podania 
przyczyny i uzasadnienia. W takim przypadku uczestnikom lub Laureatowi konkursu nie przysługują żadne 
roszczenia względem Organizatora, Komisji czy Fundatora.  

 

5.2. Dodatkowe informacje na temat Konkursu udzielane są drogą elektroniczną, pod adresem 
kontakt@glospokolenia.pl 

 

https://glospokolenia.pl/

