
1. Organizatorem konkursu jest Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej PROMYCZEK, z siedzibą przy Placu Kolegiackim 1 w

Nowym Sączu, tel. 18 443-44-00.

2. Konkurs organizowany jest na terenie kraju Polska.

3. Konkurs trwa od 01.07.2016 roku do 13.12.2017 roku.

4. W konkursie mogą brać udział osoby które zakupią książkę+ filmy Biblia niezwykła księga.

5. Nagrodą w konkursie jest jeden album DVD wskazany przez zwycięzcę konkursu: Opowieści Biblijne Starego Testamentu

(4 DVD), Opowieści Biblijne Nowego Testamentu( 6 DVD), Aureola – Od Stanisława do Karola (3 DVD), Domek na Skale -

Przypowieści Pana Jezusa (5DVD) , Niezwykłe Opowieści (5 DVD).

6. Aby wziąć udział w konkursie należy prawidłowo rozwiązać wszystkie łamigłówki biblijne zamieszczone w książce Biblia

niezwykła księga oraz prawidłowo wypełnić oryginalną (nie kserokopię/skan) kartę konkursową dołączoną do Biblia

niezwykła księga i przesłać ją na adres Wydawnictwa PROMYCZEK (Plac Kolegiacki 4, 33-300 Nowy Sącz).

7. Każdego 13-stego dnia miesiąca wśród nadesłanych kart konkursowych Wydawnictwo wyłoni w drodze losowania o

godz. 14:00 zwycięzcę. Ostatnie losowanie odbędzie się 13 grudnia 2017 roku.

8. W losowaniu nagrody, będą brały udział poprawnie uzupełnione  karty w których zostaną podane pełne dane adresowe

wraz z numerem telefonu i adresem email.

9. Wylosowany zwycięzca z danego miesiąca zostanie powiadomiony o wygranej telefonicznie lub mailowo. Nagroda

(album DVD) zostanie wysłana pocztą. Możliwy jest również odbiór osobisty nagrody w siedzibie Wydawnictwa.

10. Uczestnik konkursu poprzez wysłanie uzupełnionej karty wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych (imię i

nazwisko oraz miejscowość zamieszkania) na stronie Internetowej filmotekapromyczka.pl oraz promyczek.pl.

11. Uczestnik konkursu poprzez wysłanie uzupełnionej karty wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w

celu realizacji konkursu i wyłonienia zwycięzców konkursu oraz doręczenia nagród. Podanie danych osobowych jest

dobrowolne, a uczestnikowi przysługuje prawo wglądu, żądania aktualizacji lub usunięcia danych.

12. Administratorem danych osobowych przekazanych przez uczestników jest organizator konkursu – Wydawnictwo

Diecezji Tarnowskiej PROMYCZEK, z siedzibą Plac Kolegiacki 1, 33-300 Nowy Sącz, które zapewnia wszystkim zgłoszonym

uczestnikom realizację uprawnień wynikających z Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z

2002 r., Nr 133, poz. 883, z późn.zm.; tekst jednolity Dz.U. 2014 r. Poz.1182).

13. Wszelkie zastrzeżenia i reklamacje dotyczące niniejszego konkursu można składać pisemnie do siedziby wydawnictwa

(Wydawnictwo Promyczek, Plac Kolegiacki 1, 33-300 Nowy Sącz) do dnia 31.12.2017 roku. Wydawnictwo zobowiązuje się

odpowiedzieć pisemnie w czasie 30 dni od otrzymania zgłoszenia.

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, na które nie miał wpływu lub które powstały bez i jego winy, w

tym za problemy związane z niedoręczeniem zgłoszenia konkursowego lub niedoręczeniem nagrody, spowodowane

nieprzesłaniem bądź przesłaniem przez uczestnika błędnych danych osobowych niezbędnych do doręczenia nagrody.

15. Dodatkowo każdy przysłany kupon konkursowy uprawnia do jednorazowego rabatu w wysokości 20% na zakupy w

internetowym sklepie Wydawnictwa Promyczek  www.sklep.promyczek.pl produktów z kategorii Filmoteka Promyczka.

16. Indywidualny kod rabatowy będzie przesłany na podany w karcie adres mailowy i będzie on do wykorzystania

jednorazowo w internetowym sklepie Wydawnictwa Promyczek www.sklep.promyczek.pl w okresie od  12.07.2016 roku do

13.12.2017. Rabat nie przysługuje na produkty objęte czasowo inną promocją.

17. Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzygają organizator na podstawie ogólnie obowiązujących

przepisów prawa polskiego.

REGULAMIN KONKURSU "BIBLIA NIEZWYKŁA KSIĘGA"


