
REGULAMIN KONKURSU KSIĄŻKA Z KOSMOSU 
 

§ 1 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Książka z kosmosu 
 

2. Organizatorem Konkursu jest Crazy Nauka Piotr Stanisławski ul. Topazowa 18, 05-500 Piaseczno 
 

3. Konkurs zostanie przeprowadzony w internecie na grupie pod nazwą Grupa Crazy Nauka w 

serwisie Facebook https://www.facebook.com/groups/192645408172062/ w dniach od 4 

grudnia 2018 do 7 grudnia 2018 do 22:00. 

 
4. Wymagane jest posiadanie konta w serwisie Facebook zawierającego prawdziwe dane osobowe. 

 
§ 2 

 
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 
1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która: 

 
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności 

prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna 
prawnego. 

 
b) nie jest pracownikiem Crazy Nauka Piotr Stanisławski 

 
c) nie jest członkiem najbliższej rodziny Organizatora 

 
 
 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków: 
 

a) zaakceptowanie niniejszego regulaminu 
 

3. przysłanie e-maila na adres konkurs@crazynauka.pl zawierającego pomysł na wyprawę 

kosmiczną wraz z uzasadnieniem tego pomysłu. Zwycięzcami w konkursie zostaną uczestnicy, 

których pomysły zostaną wybrane przez organizatora. 

 
 

NAGRODY 
 

1. Nagrodami w konkursie są książki przestawione w poście informującym o konkursie na grupie  
Grupa Crazy Nauka w serwisie Facebook  
2. Nie można przekazywać nagród na rzecz osób trzecich ani wymienić nagrody na jej równowartość 

pieniężną. 

 
3. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez przesłanie wiadomości e-mail 

dwóch dni roboczych od zakończenia konkursu. 

 

mailto:konkurs@crazynauka.pl


3. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony laureat musi odpowiedzieć w ciągu 

maksymalnie dwóch dni na przesłaną wiadomość przesyłając swój adres pocztowy umożliwiający 

przesłanie nagrody. Termin dwóch dni musi zostać zachowany pod rygorem przepadnięcia prawa do 

nagrody. 

4. Otrzymana nagroda w postaci książki zostanie wysłana do laureatów konkursu na koszt 

organizatora. 

5. Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z 

organizacją konkursu na łamach serwisu. 

 
 

§ 4 
 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 
 

1. Warunkiem udziału w konkursie jest podanie przez uczestnika konkursu prawdziwych danych 
osobowych: imienia, nazwiska, adresu, adresu e-mail, niezbędnych do przekazania nagrody. 
Przystępując do konkursu i akceptując niniejszy regulamin uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie 
podanych przez niego danych osobowych przez organizatora. Dane będą przetwarzane wyłącznie w 
celu przeprowadzenia konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody przez Organizatora. Usunięcie lub 
zmiana danych osobowych jest możliwa poprzez przekazanie informacji e-mailem na adres 
info@crazynauka.pl 

 
§ 5 

 
Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.crazynauka.pl 

 
§ 6 

 
REKLAMACJE 

 
Reklamacje dotyczące przebiegu konkursu i zasad przyznawania nagród można składać e-mailem na 

adres konkurs@crazynauka.pl w terminie do 15 grudnia 2018 roku. Czas rozpatrywania reklamacji 

wynosi do 10 dni od chwili otrzymania jej przez organizatora. 

§ 7 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to 

na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian 

terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od 
 

czasu opublikowania go na stronie www.crazynauka.pl 
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