
REGULAMIN KONKURSU PORTALU rataje.com.pl  

„WSPOMNIENIA O PANI KRYSTYNIE FELDMAN” 

§1 Informacje podstawowe 

1. Konkurs jest organizowany przez portal internetowy rataje.com.pl (zwany dalej 

„Organizatorem”) z okazji 10-lecia portalu oraz 100 rocznicy urodzin Pani Krystyny Feldman 

2. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

3. Konkurs odbywa się zgodnie z niniejszym regulaminem (zwanym dalej „Regulamin”) oraz 

przepisami prawa polskiego. 

4. Konkurs trwa w terminie: 18.05.2016 r. - 18.06.2016 r. 

5. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 

19.11.2009 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540.) i nie podlega regułom zawartym w ww. 

ustawie, rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy. 

§2 Uczestnicy, cel i zasady konkursu 

1. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej, mające pełną zdolność do czynności prawnych. 

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele, ich małżonkowie, zstępni, 

wstępni oraz rodzeństwo pracowników Organizatora, oraz innych podmiotów biorących 

bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu na zlecenie Organizatora. Prawo 

do weryfikacji spełniania powyższych warunków uczestnictwa przysługuje wyłącznie 

Organizatorowi. 

3. Przystępując do konkursu Uczestnik konkursu oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem 

konkursu i w pełni akceptuje jego postanowienia. 

4. Celem konkursu jest poszanowanie pamięci o życiu i działalności aktorki Krystyny Feldman.   

5. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest przesłanie pracy konkursowej jako załącznika do 

maila na adres konkurs@rataje.com.pl do dnia 08.06.2016 r. (do godz. 23:59). 

6. Praca konkursowa polega na przygotowaniu tekstu w dowolnej formie na temat „Moje 

wspomnienia związane z Krystyną Feldman”. Mogą to być jakiekolwiek wspomnienia, czy to z 

osobistych spotkań, czy z teatru lub też filmu itp. Praca nie może być dłuższa niż dwie strony 

maszynopisu (rozmiar czcionki 12, Times New Roman). 

7. Do pracy konkursowej powinny być dołączone następujące informacje: imię, nazwisko, wiek 

i miejscowość zamieszkania uczestnika. 

8. Uczestnik konkursu jest zobowiązany podpisać „Oświadczenie”, które stanowi załącznik do 

niniejszego regulaminu, zeskanować je i przesłać skan mailem wraz z pracą konkursową.  
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9. Z przesłanych zgłoszeń Organizator konkursu wybierze jedną, najciekawszą pracę, według 

subiektywnej oceny Organizatora. 

10. Ogłoszenie wyników nastąpi w ciągu 7 dni od daty zakończenia przyjmowania zgłoszeń, tj. 

nie później niż 15.06.2016 r. na stronie internetowej rataje.com.pl oraz na fan-page portalu na 

fecebook’u. Dodatkowo, laureat zostanie powiadomiony o zwycięstwie mailem wysłanym na 

adres poczty elektronicznej, z którego wysłana została praca konkursowa. 

11. Nagrodą w konkursie jest egzemplarz książki Krystyny Feldman „Światła, które nie gasną”, 

ufundowany przez Wydawnictwo Miejskie „Posnania”.  

12. Organizator oświadcza, że w związku z przepisami prawa o podatku dochodowym od osób 

fizycznych nagroda jest zwolniona od podatku. 

§3 Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany okresu trwania Konkursu. W przypadku zmiany 

terminu, na stronie internetowej Organizatora pojawi się informacja. 

2. Wszelkie reklamacje związane z konkursem, powinny być wysłane drogą mailową, na adres 

Organizatora, najpóźniej 3 dni robocze po zakończeniu konkursu. 

3. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność prawną jeśli jego działania związane z konkursem w 

jakikolwiek sposób naruszają prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy 

prawa. 

4. Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem uczestnika do wysokości wartości 

nagrody. 

5. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych Regulaminem, stosuje 

się przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego. Skierowanie 

sprawy na drogę sądową może nastąpić wyłącznie po wyczerpaniu drogi postępowania 

reklamacyjnego. 

 

Regulamin sporządzono w dniu 29.04.2016 r. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU PORTALU rataje.com.pl „WSPOMNIENIA O PANI 

KRYSTYNIE FELDMAN” 

Biorąc udział w Konkursie oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j. 

Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) do celów związanych bezpośrednio z Konkursem i jego 

promocją. 

Jednocześnie oświadczam także, że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem Konkursu i 

wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie praw autorskich do swojej pracy i jej nazwy oraz 

jej wykorzystania na stronie internetowej portalu rataje.com.pl, na fan-page portalu na 

facebook’u oraz na koncie portalu na twitterze.  

 

…............................................................. 

Miejscowość i data 

….......................................................................... ............................................. 

Imię i nazwisko podpis uczestnika Konkursu 


