
REGULAMIN KONKURSU 
WYGRAJ LAPTOPA ZA 5999,00 ZŁ! 

 
I. Organizator konkursu  

1. Organizatorem konkursu jest Dressler Dublin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, adres: ul. Poznańska 91, 05-850 Ożarów Mazowiecki, 
wpisana pod nr KRS 0000688140 do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. 
Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 525-
249-85-68, Regon 142759597, zwana dalej „Organizatorem”.  

2. Zasady udziału w konkursie określa niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”.  
 
II. Konkurs  

1. Konkurs organizowany jest pod nazwą „Wygraj laptopa za  5999,00 zł!”.  

2. Konkurs przeznaczony jest dla  osoby fizycznej, która ukończyła 18 lat, zamieszkałej w Polsce, 
zwanej w dalszej części Regulaminu „Uczestnikiem”.  

3. Celem konkursu jest propagowanie kultury i sztuki, w szczególności kultury poprzez 
propagowanie czytelnictwa książek oraz sztuki w zakresie fotografii poprzez zachęcenie do  
oryginalnego pokazania nietypowych/nieszablonowych miejsc, w których można czytać 
książki.  

 
III. Warunki uczestnictwa; praca konkursowa  

1. Zadanie dla Uczestnika konkursu składa się z trzech elementów:  
1.1. Zakupienie książki oznaczonej jedną z trzech naklejek (załącznik 1 do Regulaminu) w 

stacjonarnej sieci sklepów detalicznych Biedronka na terenie całej Polski.  
1.1.1. Książki muszą zostać kupione w czasie trwania konkursu, czyli w dniach 11-

24.05.2020 r. 
1.1.2. Zakup książki musi być udokumentowany paragonem fiskalnym sklepu 

stacjonarnego detalicznego Biedronka. 
1.2. Zrobienie oryginalnego zdjęcia zakupionej książce w nietypowym/nieszablonowym 

miejscu, w którym można czytać książki.  
1.2.1. Zdjęcie musi zostać wykonane osobiście przez Uczestnika konkursu (Uczestnik 

musi być autorem/wykonawcą zdjęcia). 
1.2.2. Zdjęcie nie może zawierać wizerunku osób (jak twarz, sylwetka, ani w całości 

ani ich fragmentów, elementów), ani żadnych szczegółów na podstawie 
których możliwe byłoby rozpoznanie tożsamości osoby fizycznej. 

1.2.3. Zdjęcie ma być wykonane w formacie jpg. 
1.2.4. Zdjęcie nie może naruszać dobrych obyczajów, ani przedstawiać treści 

sprzecznych z obowiązującym prawem. 
1.2.5. Uczestnik biorący udział w konkursie może przesłać maksymalnie jedno 

zdjęcie. 
1.2.6. W przypadku wysłania przez Uczestnika konkursu więcej niż jednego zdjęcia, 

pod uwagę zostanie wzięte  wyłącznie jedno zdjęcie wybrane przez jury.  
1.3. Wysłanie e-maila zgłoszeniowego, który musi obligatoryjnie zawierać:  

(a) zdjęcie lub skan paragonu fiskalnego (pkt III, 1.1.2.); oraz  
(b) zdjęcie książki w nietypowym/nieszablonowym  miejscu (pkt III, 1.2.), spełniające 

wymagania określone w podpunktach 1.2.1. – 1.2.4.; oraz   
(c) imię i nazwisko Uczestnika konkursu; oraz 
(d) informację o treści: 
 „Wyrażam zgodę na udział w konkursie. Zapoznałam/-em się z treścią Regulaminu 
Konkursu „Wygraj laptopa za  5999,00 zł!” i akceptuję jego wszelkie postanowienia. W 
przypadku otrzymania nagrody wyrażam zgodę na publikację zdjęcia oraz mojego 



imienia i nazwiska na stronie www.ksiazki-konkurs.pl, a także wyrażam zgodę na 
przedstawienie oryginału paragonu fiskalnego na życzenie zgłoszone przez 
Organizatora konkursu.  
Ponadto oświadczam, że: (1) jestem osobą  fizyczną, która ukończyła 18 lat, i 
zamieszkuję w Polsce; (2) zdjęcie konkursowe wykonałam/em osobiście (jestem 
autorem zdjęcia);  (3) jeżeli zostanę wytypowana/ny do nagrody głównej lub nagrody 
za drugie lub trzecie miejsce, to udostępnię dane osobowe określone w pkt VIII, 4 i 5, 6, 
7.”  
[tu wpisać imię i nazwisko Uczestnika konkursu składającego to oświadczenie: 
..............................................................................] 

 
2. Z udziału w konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz członkowie jury.  
3. Za udział w konkursie Organizator nie pobiera od Uczestnika żadnych opłat.  

 
 
IV.  Termin nadsyłania prac konkursowych  

1. Prace konkursowe wraz z e-mailem zgłoszeniowym (pkt III, 1.3.) można nadsyłać od 11 maja 
do 7 czerwca 2020 roku.  

2. Prace konkursowe należy nadsyłać:  
 

w formie e-maila na adres: konkurs@dressler.com.pl  
jako temat e-maila wpisać: „Konkurs Biedronka”.  
 

3. Koszty przesłania e-maila zgłoszeniowego wraz z załącznikami (w tym koszt sporządzenia 
załączników) ponosi Uczestnik; koszty te nie podlegają zwrotowi przez Organizatora. 

 
V.  Rozstrzygnięcie konkursu  

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 24 czerwca 2020 roku.  

2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane do 30 czerwca 2020 roku na stronie internetowej 
konkursu: www.ksiazki-konkurs.pl  

3. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wynikach konkursu drogą elektroniczną na adres, 
z którego został otrzymany e-mail zgłoszeniowy Uczestnika.  

4. Nagrodzone zdjęcia zostaną opublikowane na stronie internetowej konkursu: www.ksiazki-
konkurs.pl. Organizator zastrzega sobie możliwość odstąpienia od publikacji nagrodzonych 
prac (wszystkich lub wybranych), gdy pomimo przyznania nagrody ich poziom nie będzie 
spełniał pokładanych w konkursie oczekiwań.  

5. Organizator nie sporządza i nie wydaje kopii, ani skanów przesłanych prac konkursowych.  

 
VI.  Jury konkursu 

1. Laureaci konkursu zostaną wyłonieni przez jury konkursu złożone z 3 członków –  
pracowników Organizatora.  

2. Jury wyłoni laureatów spośród tych Uczestników konkursu, którzy nadesłali prawidłowy i 
kompletny e-mail zgłoszeniowy spełniający wymagania Regulaminu, z zastrzeżeniem 
wynikającym z pkt. VII,2 oraz pkt. VIII, 4, 5, 6, 7.  

3. Z konkursu wykluczone zostaną zgłoszenia e-mailowe i prace konkursowe niezgodne z 
warunkami Regulaminu, w tym: przysłane po terminie, niezgodne z tematem konkursu, 
przesłane przez osoby niepełnoletnie, sprzeczne z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub 
z innych względów powodujące niemożność publicznej prezentacji pracy konkursowej i jej 
rozpowszechniania.  

4. Jury jest w swoich decyzjach całkowicie autonomiczne.  

http://www.ksiazki-konkurs.pl/


5. Jury przy ocenie prac konkursowych będzie zwracało szczególną uwagę na pomysłowość 
nadesłanych zdjęć oraz ich oryginalny charakter.  

 
VII.  Nagrody  

1. Nagrodami w konkursie są: jedna Nagroda Główna – za pierwsze miejsce, trzy nagrody - za 
drugie miejsca, dziesięć nagród - za trzecie miejsca.  

 
NAGRODA GŁÓWNA  
laptop ASUS ZenBook Flip UX563FDC-EZ066T 
 
DRUGIE MIEJSCE 
czytnik E-booków AMAZON Kindle Paperwhite 4 Czarny 
 
TRZECIE MIEJSCE  
zestaw 4 książek: „Dylemat” B.A. Paris (EAN: 9788381258937), „Ania z Zielonego 
Wzgórza” Lucy Maud Montgomery (EAN: 9788327499332), „Emma” Jane Austen  (EAN: 
9788381395915), „Lista Schindlera” Thomasa Keneally’go (EAN: 9788381259507). 
 

VIII.  Szczególne uwarunkowania związane z nabyciem prawa do otrzymania nagrody  
 

1. Nagroda za pierwsze miejsce jest nagrodą o charakterze rzeczowo-pieniężnym, i stanowi ją: 
nagroda rzeczowa o wartości 5999,00 zł,  którą jest laptop ASUS ZenBook Flip UX563FDC-
EZ066T – system operacyjny: Windows 10 Home; przekątna ekranu: 15,6 cali; rozdzielczość: 
1920x1080 (Full HD) pikseli; typ procesora: Intel Core i5; wielkość pamięci: RAM 8GB; oraz 
nagroda pieniężna w kwocie 666,56 zł, która nie jest wypłacana lecz jest  przeznaczona na 
zapłatę zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości nagrody rzeczowej.  
Przychód uzyskany z tytułu otrzymania Nagrody Głównej podlega zryczałtowanemu 
podatkowi dochodowemu od osób fizycznych w wysokości 10% wartości nagrody, a 
Organizator jako płatnik jest zobowiązany do jego pobrania zgodnie z art.30 ust.1 pkt 2) 
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 roku 
poz. 1387, 1358, 1394, 1495, 1622, 1649, 1655, 1726, 1798, 1818, 1834, 1835, 1978, 2020, 
2166, 2200, 2473, z 2020 r. poz. 179, 183, 284,288 późn.zm.) i przekazania na konto Urzędu 
Skarbowego.  

2. Nagroda za drugie miejsce jest nagrodą o charakterze rzeczowym o wartości 749,00 zł i 
stanowi ją czytnik E-booków AMAZON Kindle Paperwhite 4. Wartość tej nagrody jest wolna 
od opodatkowania zgodnie z art.21 ust.1 pkt 68) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 1387, 1358, 1394, 1495, 1622, 
1649, 1655, 1726, 1798, 1818, 1834, 1835, 1978, 2020, 2166, 2200, 2473 z 2020 r. poz. 179, 
183,284,288 późn.zm.).  

3. Nagroda za trzecie miejsce jest nagrodą o charakterze rzeczowym o wartości 151,69 zł, i 
stanowi ją zestaw 4 książek: „Dylemat” B.A. Paris (EAN: 9788381258937), „Ania z Zielonego 
Wzgórza” Lucy Maud Montgomery (EAN: 9788327499332), „Emma” Jane Austen  (EAN: 
9788381395915), „Lista Schindlera” Thomasa Keneally’go (EAN: 9788381259507). Wartość 
tej nagrody jest wolna od opodatkowania zgodnie z art.21 ust.1 pkt 68) ustawy z dnia 26 lipca 
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Dz. U. z 2019 roku poz. 1387, 1358, 1394, 
1495, 1622, 1649, 1655, 1726, 1798, 1818, 1834, 1835, 1978, 2020, 2166, 2200, 2473 z 2020 
r. poz. 179, 183, 284,288 późn.zm.).  

4. Nagroda Główna nie zostanie wydana i przepada, jeżeli Zwycięzca tej nagrody, w terminie 
do godz. 16:00  27 czerwca 2020 r.: (1) nie udostępni drogą e-mailową danych osobowych 
Zwycięzcy wymaganych dla celów rozliczenia z Urzędem Skarbowym podatku, o którym 
mowa w pkt VIII,1  oraz (2)  nie udostępni Organizatorowi oryginału paragonu fiskalnego 



dokumentującego zakup sfotografowanej książki w sieci sklepów stacjonarnych 
detalicznych Biedronka w Polsce, gdy Organizator uprzednio wyraził takie życzenie.  
Niespełnienie tych warunków w wyżej wskazanym terminie jest równoznaczne z 
dobrowolną rezygnacją Zwycięzcy z przyjęcia nagrody i z publikacji nagrodzonej pracy 
konkursowej oraz z dobrowolnym wycofaniem Zwycięzcy i nagrodzonej pracy z konkursu, bez 
żadnych roszczeń odszkodowawczych wobec Organizatora. W takim przypadku decyzja jury 
konkursu dotycząca danego Zwycięzcy traci moc, a Nagroda Główna może zostać przyznana 
innemu Uczestnikowi konkursu wytypowanemu przez jury. Terminy wyznaczone przez 
Organizatora nie podlegają przywróceniu, niezależnie od przyczyny ich niedotrzymania przez 
pierwotnie wytypowanego Zwycięzcę.  

5. Nagroda Główna, czyli laptop- pod warunkiem że Zwycięzca udostępnił dane, o których 
mowa w pkt VIII, 4 akapit pierwszy punkty (1), (2) - zostanie doręczona Zwycięzcy tej nagrody 
na koszt Organizatora w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu, pod 
warunkiem dostarczenia Organizatorowi na adres e-mailowy: konkurs@dressler.com.pl w 
ciągu 5 dni od ogłoszenia wyników  adresu zamieszkania Uczestnika w Polsce, pod który ma 
zostać dostarczona przesyłka. Niespełnienie tego warunku we wskazanym przez 
Organizatora terminie jest równoznaczne z dobrowolną rezygnacją Zwycięzcy z przyjęcia 
nagrody za zajęcie pierwszego miejsca i z publikacji nagrodzonej pracy konkursowej oraz z 
dobrowolnym wycofaniem Zwycięzcy i nagrodzonej pracy z konkursu, bez żadnych roszczeń 
odszkodowawczych wobec Organizatora. W takim przypadku decyzja jury konkursu 
dotycząca danego Zwycięzcy traci moc, a nagroda za zajęcie pierwszego miejsca może zostać 
przyznana innemu Uczestnikowi konkursu wytypowanemu przez jury. Terminy wyznaczone 
przez Organizatora nie podlegają przywróceniu, niezależnie od przyczyny ich niedotrzymania 
przez pierwotnie wytypowanego Zwycięzcę nagrody za pierwsze miejsce.  

6. Nagroda za zajęcie drugiego miejsca, czyli czytnik e-booków, zostanie doręczona Zwycięzcy 
tej nagrody na koszt Organizatora w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu, 
pod warunkiem dostarczenia Organizatorowi na adres e-mailowy: konkurs@dressler.com.pl 
w ciągu 5 dni od ogłoszenia wyników  adresu zamieszkania  Uczestnika w Polsce, pod który 
ma zostać dostarczona przesyłka. Niespełnienie tego warunku we wskazanym przez 
Organizatora terminie jest równoznaczne z dobrowolną rezygnacją Zwycięzcy z przyjęcia 
nagrody za zajęcie drugiego miejsca i z publikacji nagrodzonej pracy konkursowej oraz z 
dobrowolnym wycofaniem Zwycięzcy i nagrodzonej pracy z konkursu, bez żadnych roszczeń 
odszkodowawczych wobec Organizatora. W takim przypadku decyzja jury konkursu 
dotycząca danego Zwycięzcy traci moc, a nagroda za zajęcie drugiego miejsca może zostać 
przyznana innemu Uczestnikowi konkursu wytypowanemu przez jury. Terminy wyznaczone 
przez Organizatora nie podlegają przywróceniu, niezależnie od przyczyny ich niedotrzymania 
przez pierwotnie wytypowanego Zwycięzcę nagrody za drugie miejsce.  

7. Nagroda za zajęcie trzeciego miejsca, czyli zestaw 3 książek, zostanie doręczona Zwycięzcy tej 
nagrody na koszt Organizatora w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu, pod 
warunkiem dostarczenia Organizatorowi na adres e-mailowy: konkurs@dressler.com.pl w 
ciągu 5 dni od ogłoszenia wyników  adresu zamieszkania Uczestnika w Polsce, pod który ma 
zostać dostarczona przesyłka. Niespełnienie tego warunku we wskazanym przez 
Organizatora terminie jest równoznaczne z dobrowolną rezygnacją Zwycięzcy z przyjęcia 
nagrody za zajęcie trzeciego miejsca i z publikacji nagrodzonej pracy konkursowej oraz z 
dobrowolnym wycofaniem Zwycięzcy i nagrodzonej pracy z konkursu, bez żadnych roszczeń 
odszkodowawczych wobec Organizatora. W takim przypadku decyzja jury konkursu 
dotycząca danego Zwycięzcy traci moc, a nagroda za zajęcie trzeciego miejsca może zostać 
przyznana innemu Uczestnikowi konkursu wytypowanemu przez jury. Terminy wyznaczone 
przez Organizatora nie podlegają przywróceniu, niezależnie od przyczyny ich niedotrzymania 
przez pierwotnie wytypowanego Zwycięzcę nagrody za trzecie miejsce.  



8. W razie rezygnacji z którejkolwiek z nagród Zwycięzcy nie przysługuje żadna rekompensata. 
Nagroda nie podlega również zamianie na inną nagrodę, świadczenie pieniężne lub inne 
świadczenie.  

 
IX.  Odpowiedzialność Organizatora  

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne z przyczyn 
leżących po stronie Uczestnika. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez Uczestnika w 
wiadomości e-mailowej wysłanej na adres: konkurs@dressler.com.pl, w szczególności za 
zmianę lub nieaktualność danych osobowych lub adresu e-mail uniemożliwiające  kontakt z 
Uczestnikiem w celu dopełnienia formalności i/lub doręczenia nagrody.  

3. W przypadku pojawienia się ze strony osób trzecich ewentualnych roszczeń wynikających z 
tytułu naruszenia przez Uczestnika przysługujących  tym osobom  praw autorskich do zdjęć 
przekazanych przez Uczestnika lub innych praw osobistych, Uczestnik zobowiązany jest do 
naprawienia Organizatorowi konkursu wszelkich szkód oraz zwrotu wszelkich poniesionych 
kosztów związanych z takimi roszczeniami.  

 
X.  Ochrona Danych Osobowych  

1. Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z konkursem jest Dressler 
Dublin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, 
adres: ul. Poznańska 91, 05-850 Ożarów Mazowiecki, wpisana pod nr KRS 0000688140 do 
rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 525-249-85-68, Regon 142759597.  

2. Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie konkursu „Wygraj laptopa za  
5999,00 zł!”, w tym wysyłka nagród oraz odprowadzenie podatku dochodowego od wartości 
nagrody, zgoda na publikację zdjęcia, zgoda na oznaczenie zdjęcia imieniem i nazwiskiem 
Uczestnika.  

3. Dane osobowe niezbędne do wzięcia udziału w konkursie obejmują następujące dane 
Uczestnika: imię i nazwisko, adres e-mail,  informację o ukończeniu 18 lat, informację, że 
zamieszkuje w Polsce,  informację że jest wykonawcą/autorem zdjęcia. Dane osobowe 
niezbędne do uzyskania nagrody obejmują  ponadto: adres zamieszkania Zwycięzcy,  na który 
ma zostać dostarczona nagroda. Dane Zwycięzcy Nagrody głównej obejmują ponadto: dane 
wymaganie w celu rozliczenia z Urzędem Skarbowym podatku, o którym mowa w pkt. 
VIII,1,w tym Pesel Uczestnika.    

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestnika konkursu.  

5. Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem.  

6. Dane osobowe obejmujące imię i nazwisko Zwycięzcy nagrody oraz jego adres mogą zostać 
przekazane firmie kurierskiej w celu wysyłki nagrody.  

7. Okres przetwarzania danych osobowych Uczestników, którzy nie wygrali nagrody zakończy 
się z upływem dwóch miesięcy od końca trwania konkursu. Okres przetwarzania danych 
osobowych Uczestników, którzy wygrali nagrody w konkursie zakończy się z upływem pięciu 
lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończył się okres trwania konkursu (w 
związku z obowiązkiem przechowywania dokumentacji podatkowej).  

8. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych 
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.  

9. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych.  



10. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale stanowi warunek wzięcia 
udziału w konkursie. Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie 
skutkować odmową przyjęcia zgłoszenia konkursowego do konkursu lub odmową 
przekazania nagrody.  

11. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa 
innego niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, Islandia, Liechtenstein lub Norwegia) ani 
organizacji międzynarodowej.  

12. Dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się 
wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec 
uczestnika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na mnie wpływa.  

13. W sprawach wątpliwych można kierować swoje uwagi na temat przetwarzania danych 
osobowych do Inspektora Ochrony Danych pod numerem tel. 511 950 289 lub na email: 
ochronadanych@dressler.com.pl.  

 
XI.  Postanowienia końcowe  

1. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Organizatora: www.ksiazki-
konkurs.pl.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia Regulaminu z ważnych przyczyn 
oraz zastrzega że zmiany lub uzupełnienia te nie będą wpływały na utratę praw nabytych 
przez Uczestnika. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Regulaminu będą ogłaszane na stronie 
internetowej: www.ksiazki-konkurs.pl, ponadto informacja o zmianach  lub uzupełnieniu 
zostanie Uczestnikowi przekazana drogą elektroniczną na adres, z którego został otrzymany 
e-mail zgłoszeniowy Uczestnika. 

3. Regulamin, o którym mowa w art.8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną jest dostępny na stronie Dressler Dublin Sp. z o.o. pod adresem: www.ksiazki-
konkurs.pl  

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach dotyczących praw 
Uczestników do korzystania z adresów e-mailowych.  

5. W wypadku podania przez Uczestnika danych osobowych, Organizator przetwarza je zgodnie 
z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (jednolity tekst Dz. U. z 
2018 r. poz. 1000, 1669). W celu ochrony danych osobowych przed dostępem do nich osób 
nieuprawnionych Organizator stosuje techniczne oraz organizacyjne środki ochrony 
odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.  

6. Wszelkie reklamacje dotyczące konkursu należy zgłaszać na adres poczty elektronicznej 
administratora: konkurs@dressler.com.pl. Reklamacje rozpatrywane będą przez 
Organizatora niezwłocznie po ich otrzymaniu, w kolejności wpływania. O sposobie 
rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację poinformowana zostanie w sposób, w 
jaki została zgłoszona reklamacja, lub na adres podany w reklamacji.  

7. Załączniki do Regulaminu:  
Nr 1 Wygląd naklejek, którymi oznaczone są książki.  



Załącznik nr 1  
Wygląd naklejek, którymi oznaczone są książki  
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 


