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REGULAMIN KONKURSU „WYGRAJ ONYX BOOX i62” 
 

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA 

1.1. Organizatorami Konkursu są: SwiatCzytnikow.pl - http://www.swiatczytnikow.pl/, 

Virtualo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-017, ul. Marszałkowska 104/122 i 

ArtaTech sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Klecińska 125 

54-413  Wrocław 

1.2. Konkurs jest prowadzony przez Organizatorów na ich stronach internetowych i 
odbywa się w dn. 01.03.2012 – 11.03.2012 do godziny 23:59. 
 

1.3.  12.03.2012 r.  Komisja konkursowa wyłoni Zwycięzcę i ogłosi wyniki.  
 

2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE 

2.1. Konkurs ma charakter otwarty, a udział w nim jest bezpłatny. 

2.2. Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, która jest fanem profili Organizatorów na Facebooku – 

Virtualo,  ArtaTech oraz SwiatCzytnikow. 

2.3. W konkursie nie mogą uczestniczyć Organizatorzy, ani ich Rodzina. 
 
 

3. ZASADY 
 

3.1. Konkurs polega na przedstawieniu w dowolnej formie (przykładowo: tekst, 
wierszyk, infografika, krótki komiks, filmik, mem, śmieszne zdjęcie lub inna forma) jak w 

tym momencie wygląda Twoim zdaniem szeroko pojęty rynek ebooków.  
 

3.2. Maile zawierające przygotowane materiały  należy wysłać na 
adres: konkurs@virtualo.pl  z tytułem „ONYX BOOX”. 
 

3.3.  Nadesłane materiały konkursowe będą ocenione przez jury, w którego skład wejdą 
przedstawiciele Organizatorów konkursu. Kryterium będzie przede wszystkim pomysł, 
inwencja twórcza,  dawka dobrego humoru oraz znajomość tematu. 
 

3.4. Każdy uczestnik może przesłać tylko jedną propozycję swojej wizji rynku ebooków. 
W przypadku przesłania większej liczby propozycji, jury będzie oceniać wyłącznie tę 
propozycję, która została wysłana jako pierwsza. 
 

3.5. Zwycięzca o wygranej zostanie poinformowany drogą mailową 12.03.2012 r. 

http://www.virtualo.eu/
http://www.swiatczytnikow.pl/
mailto:konkurs@virtualo.pl


3.6. Zwycięzca przekaże prawa autorskie do pracy konkursowej Virtualo oraz ArtaTech. 

Wynagrodzeniem za przekazanie praw autorskich jest nagroda czyli czytnik ebooków 

ONYX BOOX i62 

 

4. NAGRODY 

4.1. Nagrodą w konkursie jest czytnik ONYX BOOX i62 ufundowany przez Virtualo oraz 
ArtaTech. 

4.2. Nagroda zostanie przesłana Zwycięzcy w ciągu 14 dni od dnia podania przez niego 
adresu zamieszkania, na który przesłany zostanie czytnik. 
 

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

5.1. Udział Uczestnika w konkursie oznacza akceptację zasad konkursu zawartych w 
niniejszym Regulaminie.  

5.2. Niniejszy Konkurs nie jest “grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o 

grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.). 

5.3. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 
wykorzystanie danych osobowych Uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych, o ile dane takie będą ujawniane w toku Konkursu 
i w związku z jego przebiegiem. Zgodnie z art. 24 ust. 1 z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) Organizator Konkursu informuje 

Uczestników Konkursu, iż ich dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane w 
siedzibie Organizatorów na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez Uczestnika 

Konkursu zgody wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego 
Regulaminu. 

 


