Regulamin promocji: „KUP NAZNACZONYCH ŚMIERCIĄ W
PRZEDSPRZEDAŻY I OTRZYMAJ EPILOG WIERNEJ GRATIS”
1. WARUNKI OGÓLNE
1.1. Organizatorem promocji jest Wydawnictwo Jaguar Sp. J. Ewa Holewińska Anna Pawłowicz z

siedzibą w Warszawie (02-546), na ulicy Kazimierzowskiej 52/104 NIP: 951-211-85-54,
Regon: 015803411. („Organizator").
1.2. Fundatorem nagród jest Organizator.
1.3. Warunki uczestnictwa w Promocji określone są w niniejszym Regulaminie oraz w bezwzględnie
obowiązujących przepisach prawa.
1.4. Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.
Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.
1.5. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 Kodeksu Cywilnego.
1.6. W trakcie trwania promocji treść Regulaminu będzie dostępna do wglądu w siedzibie oraz na
stronie www Organizatora (www.wydawnictwo-jaguar.pl).
2. CZAS TRWANIA PROMOCJI
2.1. Promocja trwa od 14.12.2016 roku do 16.01.2017 do godz. 24.00.
3. WARUNKI PROMOCJI
3.1. Warunkiem udziału w promocji jest akceptacja Regulaminu.
3.2. Udział w promocji polega na złożeniu zamówienia i zakupie książki „Naznaczeni śmiercią”
autorstwa Veroniki Roth w oprawie miękkiej lub twardej do dnia 16.01.2017 do godz. 24.00.
Następnie należy przesłać do siedziby organizatora (Kazimierzowska 52/104, 02-546 Warszawa) lub
drogą mailową w formie skanu (konkurs@wydawnictwo-jaguar.pl), dowód zakupu z widoczną datą
zamówienia. Jeśli na dowodzie zakupu nie ma daty zamówienia należy dołączyć do niego
potwierdzenie złożenia zamówienia z widoczna datą. Do maila lub koperty należy dołączyć również
adres pocztowy, na który organizator będzie mógł wysłać nagrodę.
3.3. Zgłoszenie promocyjne jest całkowicie dobrowolne.
4. NAGRODY
4.1. Spełnienie warunków promocji nagradzane jest bookletem z epilogiem powieści „Wierna”
4.2. Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody.
4.3. Uczestnicy Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.
4.4. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT, nagrody nie przekraczające kwoty 760 zł zwolnione
są z opodatkowania.

5. ZASADY UCZESTNICTWA
5.1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w promocji Uczestników, a w
skrajnych przypadkach do całkowitego blokowania uczestnictwa w promocji tych Uczestników, którzy
naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności:
a) prowadzą działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami, a w szczególności, gdy godzą swym
zachowaniem w interesy osób trzecich,
b) prowadzą działania co do których zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że mogą one prowadzić
do prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania promocji,
c) prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzą w jego wizerunek.
6. ZAKOŃCZENIE PROMOCJI ORAZ ODBIÓR NAGRODY
6.1. Laureat wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu zrealizowania wysyłki
nagrody.
6.2. Nagrody będą wysłane na adres podany przez uczestników promocji za pośrednictwem Poczty
Polskiej w terminie do 15.02.2017.
7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
7.1. Administratorem danych osobowych Uczestników promocji jest Organizator. Dane osobowe
będą przetwarzane wyłącznie w celach i w zakresie związanym z promocją, tj. w celach związanych z
organizacją i przeprowadzeniem promocji, w tym wydania Nagrody, sprawozdawczością podatkową i
księgową. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania, oraz żądania
usunięcia tych danych. Administrator danych informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale
niezbędne dla uzyskania Nagród, oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
7.2. Uczestnik promocji wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez administratora
danych w związku z organizowaną promocją.
7.3. Dane Uczestników promocji będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie
danych osobowych. (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.).
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
8.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za:
a) problemy w funkcjonowaniu usług pocztowych
b) brak możliwości dokonania zgłoszenia przez Uczestnika z przyczyn nie leżących po stronie
Organizatora,
8.2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy polskiego prawa.
8.3. Wszelkie spory wynikłe z wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą
rozstrzygane przez sąd polski.
8.4. Organizator oświadcza, że promocja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym,
loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w
ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540 z późn. zm.).
8.5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania
przyczyny, jeżeli nie będzie miało to wpływu na prawa nabyte Uczestników. Zmiana Regulaminu
wchodzi w życie po jej ogłoszeniu.
8.6. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia promocji.
8.7. Regulamin może ulec zmianie bez podawania przyczyny przez Organizatora promocji.

