Regulamin konkursu
§1 ORGANIZATOR
1. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród w Konkursie jest serwis galaktyczny.pl.
2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§2 CZAS TRWANIA KONKURSU
1. Konkurs rozpoczyna się dnia 21. sierpnia 2013 roku o godzinie 14:00.
2. Konkurs kończy się dnia 10. września 2013 roku o godzinie 23:59.

§3 UCZESTNICTWO W KONKURSIE
1. Uczestnikiem w Konkursie może być każda osoba fizyczna, zamieszkała na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która w dacie przystąpienia do Konkursu
ukończyła 18 lat.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby bezpośrednio związane ze stroną
galaktyczny.pl – Administratorzy, Redaktorzy i Autorzy oraz ich rodzina do drugiego
stopnia pokrewieństwa.
3. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Konkursu i określonych w
nim zasad.
4. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz.
5. Uczestnik biorąc udział w Konkursie, potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które
uprawniają go do uczestnictwa w Konkursie.
6. Uczestnik, który nie spełnia któregokolwiek warunku określonego w niniejszym
Regulaminie może zostać zdyskwalifikowany.
7. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie danych osobowych zwycięzcy
na stronie galaktyczny.pl oraz fanpage’u galaktyczny.pl w serwisie Facebook
(https://www.facebook.com/galaktycznypl).

§4 ZASADY KONKURSU
1. Konkurs organizowany jest dla wszystkich czytelników serwisu galaktyczny.pl.
2. Zadaniem w Konkursie jest odpowiadanie na pytania konkursowe w możliwie jak
najkrótszym czasie, które będą pojawiać się we wpisach w serwisie galaktyczny.pl.
3. Pytanie konkursowe będzie pojawiać się codziennie w losowo wybranym wpisie, o
nieokreślonej godzinie. Pytanie będzie tylko jedno w danym dniu.
4. Każdy Uczestnik za prawidłową odpowiedź na pytanie otrzymuje punkty. Ilość
punktów przyznawana jest w zależności od szybkości nadesłania prawidłowej
odpowiedzi. Punktacja przedstawia się następująco:
10 punktów – pierwsza nadesłana poprawna odpowiedź
8 punktów – druga nadesłana poprawna odpowiedź
6 punktów – trzecia nadesłana poprawna odpowiedź
4 punkty – czwarta nadesłana poprawna odpowiedź
2 punkty – piąta nadesłana poprawna odpowiedź
1 punkt – szósta i pozostałe nadesłane poprawne odpowiedzi

5. Odpowiedzi na pytania powinny być nadsyłane na adres mailowy:
konkurs@galaktyczny.pl. Wszystkie odpowiedzi na pytania muszą być wysyłane z
tego samego adresu e-mail Uczestnika. Uczestnik zobowiązany jest do podania
swojego imienia i nazwiska w celu przyszłej weryfikacji zwycięzcy.

§5 NAGRODY W KONKURSIE
1. W Konkursie nagrodzonych zostanie pięć Uczestników, którzy w dniu zakończenia
Konkursu będą dysponować największą ilością zdobytych punktów.
2. Nagrody przyznawane są w zależności od ilości punktów. Lista nagród przedstawia
się następująco:
I miejsce – Słuchawki Digital Silence DS101-A (białe) z aktywną redukcją
szumów
II miejsce – Słuchawki Altec Lansing Muzx XY MZX126W
III miejsce – Nakładka Belkin Shield Sheer Matte dla Galaxy Note II
IV miejsce – Tuner DVB-T do komputera Manta DVBTUSB01
V miejsce – Mysz bezprzewodowa Trust (31006)
3. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na ich równowartość pieniężną ani na
nagrody innego rodzaju.
4. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby
trzecie.
5. Zwycięzca Konkursu o wygranej zostanie poinformowany za pomocą wiadomości email wysłanej na adres, z którego były nadsyłane odpowiedzi na pytania, nie później
niż do dnia 13. września 2013 roku.
6. Warunkiem otrzymania nagrody jest nadesłanie pełnych i aktualnych danych
osobowych i danych adresowych, umożliwiających wysyłkę nagrody. Dane muszą
zostać nadesłane w ciągu maksymalnie 4 dni od otrzymania informacji o wygranej.
7. Wysyłką nagród w Konkursie zajmuje się serwis galaktyczny.pl. Wysyłka nagród
będzie realizowana za pośrednictwem Poczty Polskiej w terminie do 7 dni od czasu
otrzymania wiadomości, o której mowa w pkt. 6.
8. W przypadku braku kontaktu ze Zwycięzcą, niespełnienia wymogów opisanych w pkt.
9 lub podania niepełnych, błędnych danych uniemożliwiających wysyłkę (imię,
nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy), nagroda przepada.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za Pocztę Polską w przypadku zaginięcia
przesyłki.

§6 OGŁOSZENIE WYNIKÓW
1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do dnia 13. września 2013 roku.
2. Wyniki zostaną opublikowane na łamach strony galaktyczny.pl i fanpage’u strony
galaktyczny.pl w serwisie Facebook (https://www.facebook.com/galaktycznypl).

§7 DANE OSOBOWE
1. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych
osobowych określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Dane osobowe Uczestnika podane przez Uczestnika Konkursu będą przetwarzane
tylko i wyłącznie w celach realizacji Konkursu, w tym ogłoszenia wyników Konkursu,
przekazania nagród oraz wykonania innych obowiązków wynikających z Regulaminu.

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach przewidzianych ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych Osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101 poz.
926 z późn. zm.).
4. Podanie danych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale konieczne dla prawidłowego
przebiegu Konkursu, w szczególności wydania nagród.
5. Uczestnik Konkursu w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz
ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.
6. Dane osobowe Uczestników są niezwłocznie usuwane po zakończeniu i rozliczeniu
Konkursu.

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 21. sierpnia 2013 r.
2. Uczestnik Konkursu dokonując zgłoszenia do Konkursu, akceptuje wszystkie zasady
Konkursu określone w niniejszym Regulaminie.
3. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie galaktyczny.pl we wpisie konkursowym.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, bez wcześniejszego
uprzedzenia.
5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie
przepisy kodeksu cywilnego.
6. Ewentualne spory związane z Konkursem rozstrzygane będą przez sąd właściwy
według obowiązujących przepisów.

