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Regulamin konkursu „Zostań blogerem Podróży” 
 

I Postanowienia ogólne 

§ 1. Regulamin określa zasady konkursu (zwanego dalej „konkursem”), przeprowadzanego na łamach portalu 
podroze.pl. 

§ 2. Podmiotem organizującym konkurs jest ZPR MEDIA S.A z siedzibą w Warszawie (04–187), przy ul. 
Dęblińskiej 6, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000291159; 
posiadającym numer identyfikacji NIP 526-00-08-745, o kapitale zakładowym (opłaconym w całości) 
81.850.000,00 zł (zwanym dalej „Organizatorem”). 

§ 3. Uczestnikiem konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna. Przystępując do udziału w konkursie, 
uczestnicy wyrażają zgodę na udział w konkursie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. 

§ 4. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatora, pracownicy innych podmiotów 
współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu konkursu ani członkowie rodzin pracowników organizatora 
ani tych podmiotów. 

§ 5. Dane osobowe przekazane organizatorowi przez uczestników konkursu będą przez niego przetwarzane w 
celu (I) realizacji konkursu, (II) wyłonienia zwycięzców konkursu, 
(III) realizacji nagród. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia 
prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak 
ich nie podanie uniemożliwia odbiór nagrody. Każdy uczestnik konkursu posiada prawo dostępu do swoich 
danych osobowych oraz do ich poprawiania lub usunięcia. 

§ 6. Konkurs przeprowadzany jest w terminie: 1.05.2016 – 30.09.2016 

II Zasady konkursu 

§ 7. Zadaniem uczestnika konkursu jest: 
- Prowadzenie własnego minibloga na www.podroze.pl. W tym celu należy  zarejestrować się w serwisie i 
utworzyć swój profil w dziale „Wasze wyprawy”; 
- Aby wziąć udział w konkursie należy zgłosić minibloga za pomocą przycisku „Zgłoś miniblog” w dziale Konkursy 
(zakładka „Bloger Podróży”) i zaakceptować regulamin konkursu  

- zamieszczanie w czasie trwania konkursu min. 5 postów z wyjazdów, przy czym teksty muszą być oryginalne, 
autorstwa osoby, która je wstawia na www.podroze.pl, nigdzie wcześniej nie publikowane (na www., w prasie, w 
formie bloga czy jakiejkolwiek innej; zastrzeżenie to nie dotyczy zdjęć); relacja powinna liczyć od 3 000 do 15 000 
tys. znaków. Liczba zdjęć dodanych do relacji powinna liczyć od 1 do 5 fotografii. Preferowana szerokość zdjęcia: 
do 800 pikseli, wielkość pliku: do 400 kB, format .jpg. Dla blogów prowadzonych przed rozpoczęciem konkursu 
Jury będzie brało pod uwagę tylko te wpisy, które zostały dokonane po zgłoszeniu bloga w trakcie trwania 
konkursu. 
§ 8. W dniu 3 października Jury dokona wyboru najlepszego bloga (spośród zamieszczonych w całym okresie 
trwania konkursu), a jego autor zostanie nagrodzony udziałem w reporterskim wyjeździe do jednego z krajów w 
Europie (dokładny termin i miejsce wyjazdu reporterskiego oraz jego szacunkowa wartość zostaną podane do 
wiadomości najpóźniej 15 września 2016 r. na portalu www.podroze.pl), z którego relacja zostanie opublikowana 
w miesięczniku „Podróże” i wynagrodzona zgodnie ze stawkami obowiązującymi w miesięczniku „Podróże”. 
§ 9.  Jury przy wyborze najlepszego bloga weźmie pod uwagę: jakość wpisów, ich poprawność językową i 
merytoryczną, własny, niepowtarzalny styl, dynamikę wpisów, dobór tematów, jakość zdjęć i ich atrakcyjność. 
Ważna będzie także regularność wpisów oraz zdobyte wyróżnienia w trakcie konkursu.  
§ 10.  Nazwisko laureata głównej nagrody w konkursie zostanie opublikowane 10 października na portalu 
www.podroze.pl 
§ 11.  W skład Jury konkursowego wchodzą następujące osoby:  
- Redaktor naczelna  miesięcznika „Podróże” 
- Redaktor prowadzący portalu www.podroze.pl 
- Dyrektor działu marketingu miesięcznika „Podróże” 

http://www.podroze.pl/
http://www.podroze.pl/
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§ 12.  Zamieszczenie bloga konkursowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz 
wyrażeniem zgody na nieodpłatne i wielokrotne publikowanie zdjęć w serwisie internetowym www.podroze.pl 
oraz na łamach miesięcznika Podróże. 
§ 13.  Zamieszczenie tekstów i zdjęć jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika niniejszego konkursu iż 
przysługują mu wszelkie niezbędne prawa, w tym autorskie prawa majątkowe oraz prawa pokrewne w stosunku 
do nadesłanych materiałów mających charakter utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych, w zakresie niezbędnym dla publikacji, oraz wyrażeniem zgody na publikację przez osoby trzecie. 
Uczestnik oświadcza również, że materiały, o których mowa w zdaniu poprzednim nie będą naruszały przepisów 
prawa, ani jakichkolwiek prawem chronionych dóbr osób trzecich. 
§ 14.  W przypadku, gdyby którekolwiek z oświadczeń zawartych w ust. 15 niniejszego regulaminu nie zostało 
zrealizowane, uczestnik konkursu zwolni ZPR MEDIA S.A. z jakiejkolwiek odpowiedzialności względem osób 
trzecich. Ponadto, w odniesieniu do treści oświadczenia z ust. 15 niniejszego regulaminu, Uczestnik oświadcza, 
że ZPR MEDIA S.A. nie będzie zobowiązany do ponoszenia jakichkolwiek opłat na rzecz osób trzecich bądź 
organizacji reprezentujących twórców i uprawnionych z tytułu praw pokrewnych, tak z Polski, jak i z zagranicy. 
§ 15.  Zamieszczenie bloga i galerii zdjęć jest równoznaczne z wyrażeniem zgody Uczestnika na 
przetwarzanie w celach konkursowych przez ZPR MEDIA S.A. danych osobowych Uczestnika, które Uczestnik 
przekazuje dobrowolnie, zastrzegając sobie prawo dostępu do nich oraz ich poprawienia. 
§ 16.  Laureat głównej nagrody w konkursie zostanie powiadomiony o przyznaniu nagrody mailowo, Sms-em 
lub telefonicznie. 
§ 17.  Nagrodzone osoby nie są uprawnione do żądania ekwiwalentu pieniężnego nagrody lub zamiany na 
inną nagrodę rzeczową. 
§ 18. Podatek od nagrody zostanie opłacony przez ZPR MEDIA S.A. 
 

III Postanowienia końcowe 

§ 19.  Aktualna wersja regulaminu będzie dostępna w lokalu Organizatora przy ul. Dęblińskiej 6, 04-187 
Warszawa oraz na stronie internetowej http://www.podroze.pl i obowiązuje od momentu jej zamieszczenia. 
§ 20.  Ewentualne reklamacje związane z konkursem mogą być kierowane do Organizatora wyłącznie w formie 
pisemnej, na adres Organizatora w terminie 7 dni od daty ogłoszenia rozwiązania i listy nagrodzonych. W 
przypadku przesłania reklamacji za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego. 
§ 21.  Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny 
opis i powód reklamacji.  
§ 22.  Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Sprawdzającą, powołaną 
przez Organizatora konkursu, nie później niż w terminie 21 dni od daty otrzymania reklamacji. 
§ 23.  Zainteresowani Uczestnicy, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym 
najpóźniej w ciągu 21 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Sprawdzającą. 
§ 24.  Niniejszy konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach 
hazardowych. 

  

Warszawa, dn. 16 marca 2016 roku 

http://www.podroze.pl/

