Regulamin konkursu „Yasuke”.
§1
Zasady uczestnictwa w konkursie:
1. Zadanie: napisanie odpowiedzi na pytanie konkursowe w postaci komentarza na
stronie https://www.facebook.com/konnichiwapl lub wysłanie odpowiedzi na
adres e-mail redakcja@konnichiwa.pl .
2. Pytanie konkursowe: „Który aktor najbardziej pasuje do roli Yasuke i dlaczego?”.
3. Spośró d zgłoszeń redakcja wybierze 1 najciekawszą, któ ra zostanie nagrodzona.
4. Nagrodą jest egzemplarz książki „Yasuke. Afrykański samuraj w feudalnej Japonii”
ufundowany przez wydawnictwo KIRIN.
§2
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest portal Konnichiwa.pl
2. Konkurs trwa w okresie od 8 lipca 2021 r. do 15 lipca 2021 r. (do godz. 23:59 czasu
środkowoeuropejskiego letniego GMT + 02:00).
3. Konkurs prowadzony jest na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (wyłącznie
w Internecie) i skierowany do osó b zamieszkałych w Polsce.
4. Aby wziąć udział w konkursie należy mieć skoń czone 18 lat.
5. Konkurs nie jest w żaden sposó b sponsorowany ani przeprowadzany przez serwis
Facebook ani Google.
6. Wygrywa 1 osoba, któ ra udzieli najciekawszej odpowiedzi (zdaniem redakcji) na
pytanie konkursowe.
7. Nagroda to 1 egzemplarz książki „Yasuke. Afrykański samuraj w feudalnej Japonii”
ufundowany przez wydawnictwo KIRIN.
8. Nagroda nie podlega zamianie na jej ró wnowartość pieniężną.
9. O przyznaniu nagrody uczestnik zostanie poinformowany przez organizatora za
pośrednictwem prywatnej wiadomości w portalu Facebook lub drogą e-mailową.
10. Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych
danych, lub danych osó b trzecich, a zwłaszcza za wynikającą z tego niemożność
dostarczenia nagrody.

11. Koszty przesyłki nagrody (na terenie Polski) pokrywa organizator konkursu.
12. Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem Uczestnika do wysokości
wartości nagrody.
13. Zwycięzcy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych
w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2002 r., Nr 101, poz.926 ze zm.) przez Organizatoró w w celach związanych
z przeprowadzaniem Konkursu.
14. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania nagró d.
15. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach
losowych i zakładach wzajemnych.
§3
Postanowienia końcowe
1. W przypadku braku zgłoszeń konkursowych organizator zastrzega sobie prawo do
anulowania konkursu i uznania go za nierozstrzygnięty. W takim wypadku redakcja
postara się jak najszybciej zorganizować inny konkurs na któ ry zostaną przekazane
niewygrane nagrody.
2. W przypadku zdarzeń losowych lub braku przekazania nagrody przez fundatora
nagró d - organizator zastrzega sobie prawo do anulowania konkursu i uznania go za
nierozstrzygnięty.
3. Zgłoszenie do konkursu jest ró wnoznaczne z akceptacją warunkó w zapisanych
w niniejszym regulaminie.
4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy kodeksu
cywilnego.
5. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia konkursu.

