REGULAMIN KONKURSU
„Felix, Net i Nika. Koniec świata jaki znamy”

I. Organizator konkursu

1. Organizatorem i fundatorem nagród konkursu „Felix, Net i Nika. Koniec świata jaki
znamy”” jest Powergraph Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Cegłowskiej 16/2, 01-803
Warszawa, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:187057, NIP:11815-79-167 we współpracy z profilem Nauka. To lubię, zwany dalej „Organizatorem”.
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3. Organizator oświadcza, że konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany,
popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu
społecznościowego Facebook®. Serwis Facebook® nie ponosi odpowiedzialności za
niniejszy konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z
konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do
właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook®.
II. Konkurs
1. Konkurs organizowany jest pod nazwą „Felix, Net i Nika. Koniec świata jaki
znamy”
2. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. W konkursie mogą wziąć udział jedynie osoby zamieszkujące teren Rzeczpospolitej
Polskiej.
4. W konkursie mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 13 lat.
III. Praca konkursowa
1. Zadaniem uczestnika konkursu jest udział w zabawie polegającej na zamieszczeniu
na profilu Nauka. To lubię w komentarzach pod postem konkursowym pomysłów
dotyczących odpowiedzi na pytanie zawarte w poście konkursowym o treści:
„Koniec świata. Wiemy, że kiedyś nadejdzie. Ale zanim to się stanie, zachęcam Was
do wzięcia udziału w mini-zabawie. 😊
Rafał Kosik kontynuuje opowieść o przygodach Felixa, Neta i Niki. W najnowszej
książce kreśli wizję końca świata, jaki znamy. Nie ma prądu i wody, zaczyna
brakować jedzenia i wszystkiego, co gwarantują nam technika i cywilizacja, do czego
jesteśmy przyzwyczajeni i uważamy za naturalny element naszego życia.
Jak zabezpieczyć się na taką ewentualność? Co zrobić, aby nagłe przerwy w
dostawie prądu i wody nie sparaliżowały nas? W komentarzach napiszcie o swoich
pomysłach na zaradzenie powyższym sytuacjom, a autorzy pięciu najciekawszych i
najbardziej kreatywnych odpowiedzi dostaną książkę Rafała Kosika „Felix, Net i Nika
oraz Koniec Świata Jaki Znamy”. Powodzenia!”
2. Każdy uczestnik konkursu może przesłać dowolną liczbę odpowiedzi i pomysłów,
dotychczas niepublikowanych, nienagrodzonych i niewyróżnionych w innych
konkursach, jak też niezgłoszonych do udziału w innych konkursach, które jeszcze
nie zostały rozstrzygnięte, niezgłoszonych do oceny w innych wydawnictwach lub
redakcjach.

IV. Termin nadsyłania prac konkursowych
1. Odpowiedzi konkursowe można zamieszczać do dnia 5 grudnia 2018 roku do godz.
23:59 w komentarzach pod postem konkursowym na profilu Nauka. To lubię.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest publikacja w komentarzach odpowiedzi i
pomysłów oraz wyrażenie zgody dotyczące przetwarzania danych osobowych
uczestników zgodnie z unijnym rozporządzeniem 2016/679 - ogólne rozporządzenie o
ochronie danych, tzw. RODO. Zamieszczanie odpowiedzi konkursowych jest
równoznaczne z wyrażeniem zgody dotyczącej przetwarzania danych.
3. Uczestnik, w związku z udziałem w konkursie, wyraża zgodę na ujawnienie
(opublikowanie) swojego imienia i nazwiska.
4. Z udziału w konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz członkowie ich
rodzin, członkowie jury oraz członkowie ich rodzin.
5. Za udział w konkursie Organizator nie pobiera od uczestnika żadnych opłat.

V. Rozstrzygnięcie konkursu
1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 12 grudnia 2018 roku.
2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane do 12 grudnia 2018 roku, na profilu Nauka.
To lubię w komentarzach pod postem konkursowym oraz stronie internetowej
Organizatora: www.powergraph.pl
3. Jedna osoba może zdobyć wyłącznie jedną nagrodę.
4. Zwycięzcy zostaną wybrani pod kątem kreatywności zgłoszeń.
5. Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu na profilu Nauka. To lubię. W
komentarzach pod postem konkursowym. Zostaną również poproszeni o przesłanie
danych adresowych na wskazany w komentarzu adres e-mail.
6. Organizator nie powiadamia o wykluczeniu odpowiedzi z konkursu i jego
przyczynach.

VI. Jury konkursu
1. Laureatów pięciu konkursowych wyróżnień wskaże jury, w skład którego wchodzi
Rafał Kosik, przedstawiciel wydawnictwa Powergraph oraz przedstawiciel Nauka. To
lubię.
2. Laureatami konkursu mogą zostać tylko ci uczestnicy, którzy spełniają wymagania
Regulaminu.
3. Z konkursu wykluczone zostaną odpowiedzi niezgodne z warunkami Regulaminu, w
tym wpisane po terminie, niezgodne z tematem konkursu, sprzeczne z przepisami
prawa, dobrymi obyczajami lub z innych względów (np. zawierające zapożyczenia,
plagiat, nieoryginalne).
4. Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne (nie przysługuje odwołanie). Jury jest w
swoich decyzjach całkowicie autonomiczne.

VII. Nagrody
1. Jury przyzna pięć Wyróżnień w postaci książki Felix, Net i Nika. Koniec świata jaki
znamy wydawnictwa Powergraph (wartość wyróżnienia nie przekracza kwoty 760 zł).

VIII. Szczególne uwarunkowania związane z nabyciem prawa do otrzymania nagrody
1. Nagroda i wyróżnienie jest nagrodą o charakterze rzeczowym, o łącznej wartości
nie przekraczającej 760 zł. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych, o których mowa w pkt.1 zdanie drugie, nagroda o tej wartości jest
wolna od opodatkowania.
2. Nagrody zostaną doręczone laureatom na koszt Fundatora w terminie do 14 dni od
daty ogłoszenia wyników konkursów.
3. W przypadku nieodebrania przez laureata nagrody z jakichkolwiek przyczyn w
terminie 30 dni od dnia udostępnienia nagrody do odbioru, zastosowanie ma
postanowienie pkt. VIII.4 zdanie drugie i trzecie Regulaminu.
4. Uczestnik konkursu, w tym żaden laureat, nie ma prawa zastrzegania szczególnych
cech nagrody. W razie rezygnacji z nagrody laureatowi nie przysługuje żadna
rekompensata. Nagroda nie podlega również zamianie na inną nagrodę, świadczenie
pieniężne lub inne świadczenie.

IX. Odpowiedzialność Organizatora
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, w
szczególności związane z działaniem dostawców usług internetowych, w tym profilu j
Nauka. To lubię i strony www.powergraph.pl, które mogłyby mieć wpływ na
wypełnienie warunków uczestnictwa w konkursie, ani za jakąkolwiek bezpośrednią
lub pośrednią szkodę wynikającą z braku dostępu albo z dostępu i korzystania przez
uczestnika konkursu ze stron internetowych Organizatora oraz z zamieszczonych na
tych stronach informacji i materiałów, za utratę lub jakiekolwiek inne zniszczenie
całkowite lub częściowe danych spowodowane awarią sprzętu lub oprogramowania
uczestnika, lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Organizatora.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane kontaktowe
podane przez laureatów, w szczególności za zmianę lub nieaktualność danych
osobowych lub adresu email uniemożliwiające odszukanie uczestnika w celu
dopełnienia jakichkolwiek formalności i/lub doręczenia nagrody.
3. W przypadku pojawienia się ze strony osób trzecich ewentualnych roszczeń
wynikających z tytułu naruszenia przez uczestnika przysługujących im praw
autorskich lub innych praw osobistych, uczestnik lub rodzic uczestnika zobowiązany
będzie do naprawienia Organizatorowi konkursu wszelkich szkód oraz zwrotu
wszelkich poniesionych kosztów
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
swoich zobowiązań wynikających z Regulaminu w przypadku, gdy jest następstwem
okoliczności niezależnych od Organizatora (np. zdarzenia losowe wywołane siłami
przyrody, w szczególności pożary, powodzie oraz inne klęski żywiołowe, strajki, brak
możliwości skontaktowania się z uczestnikiem, laureatem, itp.).

X. Postanowienia końcowe
1. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Organizatora
www.powergraph.pl.i na profilu Nauka. To lubię
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany
Regulaminu będą ogłaszane na stronie internetowej www.powergraph.pl i na profilu
Nauka. To lubię.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron internetowych z
odsyłaczy zawartych na stronach internetowych Organizatora ani także za zawartość
innych stron, do których prowadzą odsyłacze zamieszczone na powyższych
stronach. Łączenie się z takimi stronami odbywa się wyłącznie na odpowiedzialność
uczestnika.

4. Wszelkie reklamacje dotyczące usługi internetowej należy zgłaszać na adres poczty
powergraph@powergraph.pl Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora
niezwłocznie po ich otrzymaniu, w kolejności wpływania. O sposobie rozpatrzenia
reklamacji osoba składająca reklamację poinformowana zostanie w sposób, w jaki
została zgłoszona reklamacja, lub na adres podany w reklamacji.

