
REGULAMIN KONKURSU 
 
„Opowiedz nam o tym, jak Twoi przodkowie walczyli o niepodległość” 
 
(dalej „Regulamin”) 
 
§ 1 DEFINICJE 
 
Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: 

 

1) Konkurs – konkurs prowadzony pod nazwą „Opowiedz nam o tym, jak 
Twoi przodkowie walczyli o niepodległość” na zasadach określonych 
niniejszym Regulaminem.  

2) Organizator – organizatorem Konkursu jest Wydawca periodyku More Maiorum  
3) Fundator – fundatorem nagród jest Redakcja More Maiorum, 

 
4) Uczestnik – uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, 

posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium  
Rzeczypospolitej Polskiej.  

5) Nagroda – srebrny sygnet z orłem, co najmniej jeden egzemplarz dwóch części 
„Historii kryminalnych” Piotra i Karola Ryttelów i inne nagrody książkowe, 

 
6) Praca konkursowa – tekst nie dłuższy niż 10 tys. znaków ze spacjami 

opisujący w dowolnej formie przodka lub krewnego Uczestnika w walkach o 
niepodległość Polski w jakiejkolwiek formie. 

 
§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1) Konkurs prowadzony jest w celu promocji genealogii.  
2) Konkurs ma charakter ogólnopolski, rozpoczyna się on w dniu 20.09.2018 r. od godz. 

09.00 i trwa do 31.10.2018 r. do godz. 23.59 
 

3) Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 

listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z 

późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią 

fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od 

przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 

r. o grach hazardowych. 
 

4) W Konkursie nie mogą brać udziału: Fundator, pracownicy Fundatora, 

Organizator, pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, zstępni, 

wstępni oraz rodzeństwo. 
 

5) W trakcie trwania Konkursu Organizator może przesyłać Uczestnikom, za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej, wiadomości związane z przebiegiem  
Konkursu.  

6) Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. 



§ 3 ZASADY PROWADZENIA KONKURSU 
 

1) Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić łącznie następujące warunki:  
a) Zapoznać się z treścią Regulaminu Konkursu 

 
b) Należy napisać tekst związany z nazwą konkursu „Opowiedz nam o tym, jak Twoi 

przodkowie walczyli o niepodległość”. Tekst maksymalnie może zawierać 10 tys. 

znaków ze spacjami i może być napisany w dowolnej formie. Do tekstu można 

dołączyć ilustracje – zdjęcie/skan metryki/skan dokumentu i inne. 
 

2) Nadesłane Zgłoszenia Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, 
obraźliwych lub naruszających dobra osobiste innych osób. 

 
3) Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu. 

Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w 

Konkursie. 
 

4) Uczestnik przesyłając Pracę konkursową udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na 

przetwarzanie lub wykorzystanie przesłanej pracy przez Organizatora 
 

§ 4 PRAWA AUTORSKIE 

 

1) Każdy Uczestnik, który napisał Pracę konkursową w ramach Konkursu oświadcza, że jest 

wyłącznym autorem napisanej Pracy konkursowej i posiada pełne prawa majątkowe i 

osobiste prawa autorskie lub oświadcza, że posiada wiedzę, że napisana Praca konkursowa 

Konkursu nie narusza autorskich praw majątkowych i osobistych osób trzecich. 
 
§ 5 NAGRODY W KONKURSIE I SPOSÓB ICH PRZYZNANIA 
 

1) W ramach Konkursu przewidziane są następujące nagrody:  
a) Srebrny sygnet z orłem,  
b) Co najmniej jeden egzemplarz dwóch części „Historii Kryminalnych” Piotra i Karola 

Ryttelów, 
c) Inne nagrody książkowe,  

2) Do zadań Organizatora należy wybór Zwycięzcy Konkursu. 
 
§ 6 ZMIANA REGULAMINU KONKURSU 

 

Organizator będzie uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Konkursu w 

każdym czasie, w zakresie, w jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw Uczestników Konkursu. 

Zmieniony tekst Regulaminu Konkursu obowiązuje od chwili jego opublikowania na Stronie 

konkursowej. 
 

§ 7 WEJŚCIE W ŻYCIE REGULAMINU KONKURSU 
 

Niniejszy Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 20.09.2018 r. 
 

§ 8 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

1) Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest 

Organizator. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach 



przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2002 r., Nr. 101 poz. 926 z późn. zm.). 
 

2) Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji 

wydania nagród i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Osobom udostępniającym 

dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości ich 

poprawiania, żądania usunięcia danych i zaprzestania ich przetwarzania. 

 

§ 9 OGŁOSZENIE WYNIKÓW, WYDANIE NAGRÓD 

 

1) Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o przyznaniu nagród poprzez 

ogłoszenie wyników na fanpage’u More Maiorum na portalu Facebook oraz za 

pomocą wiadomości e-mail, a także na stronie internetowej Organizatora najpóźniej w 

dniu 11.11.2018 r.  
2) Na stronie internetowej Organizatora zostaną opublikowane wyłącznie wyniki osób, 

które zajęły pięć pierwszych miejsc. Pozostali Uczestnicy mogą uzyskać informacje 

o uzyskanym wyniku, kontaktując się z Organizatorem. 
 

3) W przypadku braku kontaktu z nagrodzonym Uczestnikiem w ciągu 2 miesięcy od 

momentu poinformowania o przyznaniu nagrody oraz braku podania danych 

adresowych do wysyłki nagrody, prawo do nagrody przechodzi na Organizatora. 
 

4) Nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych 
właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, 

rzeczowego). 

 

5) Nagroda zostanie przesłana maksymalnie w ciągu 14 dni roboczych od 
dnia ogłoszenia wyników. 

 

6) Nagroda wysyłana jest wyłącznie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
§ 10 REKLAMACJE 
 

1) Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na adres mailowy  
Organizatora: redakcja@moremaiorum.pl 

 
2) Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak 

również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje 

rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od 

daty ich otrzymania przez Organizatora.  
3) Organizator rozstrzyga reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu. 

 
4) Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać, kontaktując się 

z Organizatorem. Odpowiedzi będą udzielane niezwłocznie, jednak nie później niż 

w ciągu 14 dni. 
 
§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1) Regulamin Konkursu jest dostępny na portalu Facebook oraz na stronie internetowej 
Organizatora przez cały okres trwania Konkursu. 



2) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Konkursu stosuje 
się przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego. 

 
3) Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania 

wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, 

na drodze negocjacji. 


