
Regulamin konkursu „Pierwsze urodziny kanału Zwiedzajmy Świat” 

 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest firma Zwiedzajmy Świat Kamila Wieczorek z siedzibą  

w Puławach, ul. A. Renet-Jursz 8, NIP: 7162692256. 

2. Fundatorem nagród jest Organizator. 

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis 

facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane 

z promocją Konkursu na łamach serwisu. 

4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez YouTube. Serwis 

youtube.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane 

z promocją Konkursu na łamach serwisu. 

5. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Instagram. 

Serwis instagram.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania 

związane z promocją Konkursu na łamach serwisu. 

Warunki uczestnictwa 

1. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie. 

2. Warunkiem udziału w Konkursie jest posiadanie działającego adresu e-mail  

oraz sprawnie działającego łącza internetowego. 

3. Konkurs odbędzie się w dniu 18 sierpnia 2021 r. (środa), rozpocznie się o godz. 18:00  

i będzie się składał z trzech osobnych zadań konkursowych. 

4. Zadania będą pojawiały się w odstępie 15 minut (o 18:00, 18:15 i 18:30). W związku  

z tym na uczestnictwo we wszystkich trzech zadaniach należy zarezerwować łącznie 

około 40 minut. 

5. Wynik każdego z zadań zostanie ogłoszony natychmiast po pojawieniu się pierwszej 

prawidłowo udzielonej odpowiedzi. 

6. Konkurs odbędzie się na blogu www.zwiedzajmyswiatblog.wordpress.com. 

Zadania konkursowe 

1. Pierwsze zadanie konkursowe pojawi się na blogu w dniu 18 sierpnia 2021 r. o godz. 

18:00 na stronie https://zwiedzajmyswiatblog.wordpress.com/2021/08/18/konkurs1/  

2. Drugie zadanie konkursowe pojawi się na blogu w dniu 18 sierpnia 2021 r. o godz. 

18:15 na stronie https://zwiedzajmyswiatblog.wordpress.com/2021/08/18/konkurs2/  

3. Trzecie zadanie konkursowe pojawi się na blogu w dniu 18 sierpnia 2021 r. o godz. 

18:30 na stronie https://zwiedzajmyswiatblog.wordpress.com/2021/08/18/konkurs3/  

4. Do czasu określonej godziny pod wskazanymi linkami będzie widniała informacja „Nie 

znaleziono”. Aby jak najszybciej po opublikowaniu zadania udzielić odpowiedzi, należy 

poszczególne strony WWW odświeżać na kilka minut przed wskazaną godziną 

publikacji. 

5. Odpowiedzi należy udzielić w komentarzu pod wpisem z zadaniem konkursowym. 

Każde zadanie będzie miało charakter otwartego pytania. 
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6. Na stronach z zadaniem nr 1 i zadaniem nr 2 zostaną zamieszczone linki do stron  

z kolejnymi zadaniami (odpowiednio: do zadania nr 2 i do zadania nr 3). 

7. O zwycięstwie w każdym zadaniu zdecyduje kompletność i poprawność odpowiedzi 

oraz szybkość jej udzielenia (pierwsza poprawna jaka się pojawi pod zadaniem). 

8. Organizator w formie odpowiedzi do komentarza Uczestnika z poprawną odpowiedzią 

poinformuje o tym stosowną informacją, np. „Gratuluję! Jako pierwszy/pierwsza 

udzieliłeś/udzieliłaś poprawnej odpowiedzi. Wszystkich zapraszam na stronę …,  

na której wkrótce pojawi się zadanie nr …”, widoczną dla wszystkich Uczestników 

zadania. 

9. Po zakończeniu Konkursu (po wskazaniu przez Organizatora Zwycięzcy zadania nr 3) 

zwycięscy Uczestnicy zobowiązują się do wysłania drogą e-mailową na adres 

kontakt@zwiedzajmyswiat.pl swoich danych adresowych celem dostarczenia nagrody 

przez Organizatora. 

Nagrody 

1. Za każde zadanie konkursowe przypada osobna nagroda: 

a) zadanie nr 1. (godz. 18:00):  

• zestaw 2 płyt CD z muzyką klasyczną „Muzyczne pory roku”,  

• skarpetki z motywem podróżniczym (rozm. 37/41, ozdobniki w kolorze czarnym),  

• komplet serwetek z bibuły (motyw: Berlin),  

• kołonotatnik (motyw: Londyn), 

• ołówek z Berlina, 

• torba ekologiczna (motyw: garbus), 

• pocztówka z Bawarii z gratulacjami dla Zwycięzcy (Ludwik II); 

b) zadanie nr 2. (godz. 18:15):  

• 3 kartki na notatki (motyw: kompozytorzy), 

• zestaw 2 płyt CD z muzyką klasyczną „Karnawał wiedeński”,  

• skarpetki z motywem podróżniczym (rozm. 37/41, ozdobniki w kolorze zielonym),  

• komplet serwetek z bibuły (motyw: Mozart), 

• kołonotatnik (motyw: Paryż), 

• ołówek z Berlina, 

• torba ekologiczna (motyw: zabytki), 

• pocztówka z Mazowsza z gratulacjami dla Zwycięzcy (Fryderyk Chopin); 

c) zadanie nr 3. (godz. 18:30):  

• autorska książka „Śladami twórców muzyki klasycznej”, 

• zestaw 2 płyt CD z muzyką klasyczną „Rosyjska dusza”,  

• skarpetki z motywem podróżniczym (rozm. 37/41, ozdobniki w kolorze czarnym),  

• komplet serwetek z bibuły (motyw: folklor), 

• kołonotatnik (motyw: Europa), 

• ołówek z Berlina, 

• torba ekologiczna (motyw: pole lawendy), 

• pocztówka z Wiednia z gratulacjami dla Zwycięzcy. 

2. Nagrody zostaną wysłane do Zwycięzców w ciągu 2 dni roboczych od rozstrzygnięcia 

Konkursu. 
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3. Nagrody będą wysyłane wyłącznie na terenie Polski. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane w e-mailu 

przez Uczestnika, któremu przyznano nagrodę. 

Obowiązek informacyjny 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Zwiedzajmy Świat.  

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się 

pod adresem e-mail: kontakt@zwiedzajmyswiat.pl. 

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 

Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”).  

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym 

wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcach, a także przechowywane  

do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku 

archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa. 

Postanowienia końcowe 

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego i inne przepisy prawa. 

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd 

powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu oraz zasad Konkursu w trakcie 

jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage na Facebooku 

(Zwiedzajmy Świat), na kanale na YouTube (Zwiedzajmy Świat), na fanpage  

na Instagramie (zwiedzajmyswiat) oraz na blogu 

www.zwiedzajmyswiatblog.wordpress.com.  

4. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego 

Regulaminu. 
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