
Regulamin konkursu Przeglądu Wydawniczego Książki Polecane  - 3/2012 
 
I. Konkurs: 
Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie: „Najlepsze tytuły na udane wakacje” zwanego 
dalej „Konkursem”. 
II. Podmiot organizujący Konkurs : 
Agencja reklamowa NAVAHO z siedzibą w Starowej Górze przy ul. Żwirowej 18, zwany dalej Wydawcą 
III. Zakres terytorialny Konkursu: 
Konkurs ma charakter ogólnopolski. 
IV. Uczestnicy Konkursu: 
Uczestnikami Konkursu mogą być wszystkie pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkałe w Polsce, które nie są 
pracownikami ani współpracownikami Agencji Reklamowej NAVAHO. 
V. Czas trwania Konkursu: 
Konkurs odbędzie się w okresie od 20 sierpnia 2012 do 15 października 2012. 
VI. Przebieg konkursu: 
W Konkursie mogą udział wziąć wszyscy spełniający warunki z pkt IV. 
W ramach Konkursu Uczestnicy mają za zadanie: 
a. Napisać mailem na adres redakcja@ksiazkipolecane.pl (maksymalnie 20 słów – nie licząc wymienionego 
tytułu), który spośród wszystkich zaprezentowanych tytułów na łamach „Książek Poleconych 3/2012” poleciłbyś 
swojemu przyjacielowi.  
b. Wśród Uczestników Konkursu jury powołane przez Wydawcę wybierze co 5 nadesłane zgłoszenie a autorzy  
zostaną laureatami. 
c. Wyniki Konkursu  - Laureaci, będą zaprezentowani na www.ksiazkipolecane.pl. 
d. Wydawca skontaktuje się z Laureatami i osobami wyróżnionymi w ciągu  do 3 dni po zakończeniu konkursu 
wysyłając wiadomość na adres zwrotny maila z którego nadesłane zostało zgłoszenie do udziału w Konkursie.  
VII. Nagroda: 
Każdy z laureatów otrzyma nagrodę książkową.  
VIII. Postanowienia dodatkowe: 
Nagroda nie podlega zamianie na inną lub na ekwiwalent pieniężny. 
Wysłanie maila  konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika zasad regulaminu Konkursu. 
IX. Dane osobowe: 
Dane osobowe uczestników Konkursu przetwarzane są na potrzeby prowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu 
oraz marketingu własnych produktów i usług zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 
1997 r. (tekst jednolity z 2002 r., Dz. U. Nr101, poz. 926 ze zm.). 
Administratorem zbioru danych osobowych jest Agencja Reklamowa NAVAHO z siedzibą w Starowej Górze, ul. 
Żwirowej 18. Osobie udostępniającej swoje dane osobowe przysługuje prawo wglądu do tych danych oraz 
prawo ich poprawiania. Podanie wszystkich danych jest dobrowolne. 
Uczestnicy upoważniają Wydawcę  do opublikowania ich imion, nazwisk, zdjęć i informacji 
o nich, jak również wywiadów z nimi na łamach materiałów reklamowych Wydawcy, prasy i na antenie radia, w 
Internecie oraz w telewizji. 
X. Postanowienia końcowe: 
Reklamacje wyłącznie w formie pisemnej należy zgłaszać na adres Wydawcy do 7 dni po zakończeniu Konkursu. 
Po upływie w/w terminu reklamacje nie będą uwzględniane. 
Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni roboczych od daty dostarczenia reklamacji.  
Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna. 
Treść niniejszego regulaminu dostępna jest na ww.ksiazkipolecane.pl 
Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 
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