
REGULAMIN KONKURSU

„Ile książek mieści się w bagażniku Mazdy?”

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

1.1 Organizatorem konkursu dla publiczności Big Book Festival 2015 „Ile książek mieści się w bagażniku 
Mazdy?”(„Konkurs”) i sponsorem nagród dodatkowych w Konkursie jest Fundacja „Kultura nie boli”, z 
siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 24A/32, 02-512 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000437224, REGON 146359937 („Organizator”).

1.2 Sponsorem nagrody głównej w Konkursie jest Mazda Motor Logistics Europe Sp. z o.o. Oddział w
Polsce z siedzibą w Warszawie, przy ul. Iłżeckiej 24, 02–125 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000291999, numer NIP 1070008473,
kapitał zakładowy 71.950.216,00 EUR („Sponsor”).

1.3 Niniejszy regulamin („Regulamin”) jest dostępny u członków Komisji Konkursowej w czasie trwania
Konkursu, jak również w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej pod adresem: bigbookfestival.pl.

1.4 Konkurs zostanie ogłoszony na stronie internetowej pod adresem: bigbookfestival.pl. W ogłoszeniu o
Konkursie podane zostaną informacje o zasadach Konkursu, czasie trwania Konkursu, nagrodach, o miejscu,
w którym jest dostępny Regulamin, jak również trzy (3) pytania związane z Big Book Festiwal, na które
odpowiedź należy udzielić w zgłoszeniu do Konkursu, o czym mowa w pkt 2.4 poniżej („Pytania”).

1.5 Konkurs jest przeprowadzany w dniu 13 czerwca 2015 r. na miejscu odbywania się Big Book Festival na
terenie Hożej 51. W czasie trwania Konkursu Organizator przeprowadzi dwie tury Konkursu: pierwsza o
godz. 15.00 do 15.30; i druga o godz. 17.00 do 17.30.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1 Z zastrzeżeniem zdania drugiego, uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna,
pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych („ Uczestnik”). Osoby małoletnie mogą
uczestniczyć w Konkursie wyłącznie za uprzednią zgodą przedstawiciela ustawowego.

2.2 W Konkursie nie mogą brać udziału:

2.2.1 pracownicy oraz strony umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora lub Sponsora lub
spółki zależne od Organizatora lub Sponsora;

2.2.2 inne osoby, które brały udział w organizowaniu Konkursu;

2.2.3 członkowie rodzin ww. osób.

2.3 W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie drużyny składające się z dwóch (2) Uczestników
(„Drużyna”).

2.4 Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wysłanie zgłoszenia Drużyny na adres mailowy:
spotkania@big-book.pl wraz z odpowiedziami na Pytania związane z Big Book Festivalem. Zgłoszenie musi
zawierać: imię, nazwisko i nr telefonu kontaktowego kapitana Drużyny. Zgłoszenia można przesyłać w
okresie od 1 czerwca do 9 czerwca 2015 r. do godz. 17.00

2.5 Spośród wszystkich poprawnie wysłanych zgłoszeń Komisja Konkursowa wybierze dziesięć (10)
najlepszych na podstawie udzielonych odpowiedzi na Pytanie otwarte. Przy wyborze, o którym mowa w
niniejszym pkt, Komisja Konkursowa kieruje się własnym uznaniem biorąc pod uwagę walory literackie i
oryginalność udzielonej odpowiedzi na Pytanie otwarte. Nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń.

2.6 Komisja Konkursowa poinformuje w terminie do 10 czerwca 2015 r. kapitana Drużyny telefonicznie (na
nr telefonu podany w zgłoszeniu) lub pocztą email (na adres email, z którego nadeszło zgłoszenie) o
zakwalifikowaniu do Konkursu i wskaże Drużynie czy bierze udział w pierwszej czy drugiej turze Konkursu.
Lista Drużyn zakwalifikowanych do Konkursu wraz z informacją czy biorą udział w pierwszej czy drugiej
turze Konkursu zostanie również opublikowana na stronie internetowej pod adresem: bigbookfestival.pl w
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terminie do 11 czerwca 2015 r.

2.7 W przypadku niestawienia się Drużyny w miejscu i czasie odbywania się Konkursu Komisja
Konkursowa może wybrać Drużynę spośród publiczności Big Book Festival na terenie Hożej 51. W
przypadku więcej niż jednego zgłoszenia Komisja Konkursowa wybierze jedną Drużynę, która najlepiej
odpowie na  pytanie dotyczące trzeciej edycji Big Book Festivalu.

3. ZASADY KONKURSU

3.1 Konkurs odbywa się na wolnym powietrzu pod gołym niebem i polega na wykonaniu zadania
konkursowego - zapakowaniu w jak najkrótszym czasie egzemplarzy książek papierowych przygotowanych
przez Organizatora do bagażnika o pojemności 480 l. samochodu marki Mazda model – Mazda6.

3.1.1 Książki muszą być zapakowane jako pojedyncze egzemplarze (bez opakowań zbiorczych), nie mogą
być zgniecione, uszkodzone, bagażnik samochodu musi poprawnie się domknąć. Nad przebiegiem
pakowania czuwa Komisja Konkursowa, która w przypadku złamania niniejszych zasad może
zdyskwalifikować Drużynę, po uprzednim dwukrotnym ostrzeżeniu.

3.2 W Konkursie bierze udział 10 dwuosobowych Drużyn, po 5 w każdej turze – wyłonionych na podstawie
procedury, o której mowa w pkt 2 powyżej.

3.2.1 Kolejność Drużyn w każdej turze będzie losowana przez kapitanów Drużyn.

3.2.2 Każda Drużyna w każdej turze ma 5 minut przed rozpoczęciem wykonywania zdania konkursowego na
ewentualne omówienie strategii realizacji zadania.

3.3 W każdej turze wygrywa Drużyna, która w najkrótszym czas umieści wszystkie egzemplarze książek w
bagażniku („Laureat”).  

3.4 Oświadczenia Uczestnika:

3.4.1 Uczestnik wysyłając zgłoszenie na adres spotkania@big-book.pl zezwala Organizatorowi na
opublikowanie jego imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania w przypadku zakwalifikowania do
Konkursu i wygranej w Konkursie;

3.4.2 Ponadto Uczestnik zezwala Organizatorowi na rejestrację fotograficzną i filmową Konkursu i
wykorzystanie jego / jej wizerunku utrwalonego na ewentualnych zdjęciach oraz nagraniach przez
Organizatora i Sponsora w materiałach informacyjnych i promocyjnych związanych z Big Book Festivalem i
Konkursem: w materiałach drukowanych (czasopismach, folderach, itd.) oraz na stronach internetowych
wybranych przez Organizatora i Sponsora. 

4. KOMISJA KONKURSOWA

4.1 Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania
oceny prawidłowości przebiegu Konkursu oraz wyłonienia Laureatów Konkursu, Organizator powoła
trzyosobową Komisję Konkursową.

4.2 Komisja Konkursowa będzie się składać z przedstawicieli Organizatora oraz Sponsora.

4.3 Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi nie później niż 30 minut po zakończeniu każdej tury Konkursu.
Lista Laureatów zostanie również ogłoszona na stronie internetowej bigbookfestival.pl.

4.4 Laureatem Konkursu jest Drużyna wyłoniona zgodnie z procedurą, o której mowa w pkt 3 powyżej.
Jednemu Laureatowi, czyli dwóm Uczestnikom, przysługuje jedna nagroda główna.

4.5 Laureat o wygranej zostanie poinformowany na miejscu odbywania się Konkursu. W celu przyznania
nagrody głównej niezbędna jest obecność Laureata podczas ogłaszania wyników.

5. OCENA I NAGRODY

5.1 Nagrodą główną w konkursie jest weekend z Mazdą polegający na skorzystaniu w ciągu trzech dni od
piątku godz. 9.00 do niedzieli godz. 19.00 z zatankowanego samochodu marki Mazda model Mazda3.
Nagroda główna zostanie przekazana Laureatowi Konkursu do używania w terminie i w godzinach



ustalonych pomiędzy laureatem Konkursu i Sponsorem. Nagroda może być wykorzystana przez Laureata do
31.12.2015 r. i wymaga posiadania ważnego prawa jazdy. W przypadku nieodebrania nagrody głównej w
terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym prawo do nagrody wygasa. Nagroda główna zostanie oddana
Laureatowi Konkursu do używania na podstawie umowy użyczenia, której wzór jest dostępny u Sponsora.

5.2 Sponsor przygotował dwie (2) nagrody główne – po jednej dla Laureata każdej tury Konkursu. Wartość
jednej nagrody głównej wynosi 720 zł (słownie: siedemset dwadzieścia złotych).

5.3 Nagrodą dodatkową w Konkursie jest zestaw książek, który będzie przekazany na miejscu po ogłoszeniu
wyników Konkursu. Organizator przygotował dziesięć (10) nagród dodatkowych – po jednej dla każdej
Drużyny, w tym dla Laureatów. Wartość jednej nagrody dodatkowej wynosi 100zł (słownie: sto złotych).

5.4  Nagrody będą wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, w szczegó lności
zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. 5.5 Nagrody nie
podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny oraz odstąpieniu innym osobom.

5.6 Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w Regulaminie
i w tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź
przedłożenia określonych dokumentów, jak również podania adresu zamieszkania i numeru telefonu
kontaktowego. Niespełnienie warunków Konkursu lub odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje
wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagrody.

6. REKLAMACJE

6.1 Reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie do Organizatora na jego adres (podany w
pkt 1.1 Regulaminu) wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym
niż 30 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji.

6.2 Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa na podstawie Regulaminu. O rozpatrzeniu reklamacji
Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia
reklamacji przez Komisję Konkursową na adres podany w reklamacji.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1 W przypadku wystąpienia złych warunków atmosferycznych Organizator zastrzega sobie prawo do
zmiany godziny Konkursu, o czym niezwłocznie poinformuje w miejscu planowanego Konkursu oraz na
stronie bigbookfestival.pl.

7.2 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.

7.3 Dane osobowe Uczestnika, tj. imię, nazwisko, adres i numer telefonu, adres email, będą przetwarzane
przez Organizatora wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie, w szczególności w celu
opublikowania wyników Konkursu oraz przekazania Uczestnikom, w tym Laureatowi nagrody. Podanie
danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie. Dane osobowe
Uczestników zostaną usunięte po zakończeniu Konkursu. Dane osobowe nie będą przekazywane innym
podmiotom, z wyłączeniem Sponsora, któremu zostaną przekazane dane Laureata w celu wydania
Laureatowi nagrody głównej.

7.4 Przesyłając zgłoszenie do Konkursu za pośrednictwem adresu: izabella.matys@big-book.pl Uczestnik
potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.


