
REGULAMIN  

przystąpienia do akcji „Czytanie lubi dzieci” 

 
§ 1  

 

WARUNKI OGÓLNE 

 

1. Regulamin określa warunki i zasady uczestnictwa w akcji której przedmiotem jest zgłaszanie 

pomysłów na motywowanie dzieci do czytania książek (dalej: Akcja). 

2. Organizatorem akcji jest Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-305) przy Al. 

Jerozolimskich 146D, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

dla m.st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod 

numerem KRS 0000031950, posługująca się numerem NIP: 527-13-74-376, REGON: 

012186107, o kapitale zakładowym w wysokości 627 900,00 zł, (dalej: Organizator).  

 

§ 2.  

 

ZASIĘG TERYTORIALNY I CZAS TRWANIA AKCJI 

 

1. Akcja obejmuje swoim zasięgiem cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej (akcja ogólnopolska). 

2. Akcja rozpoczyna się w dniu 1 marca 2019 roku i kończy 31 grudnia 2019 

 

§3. 

 

 UCZESTNICY 

 

1. Uczestnikami Akcji mogą być osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności 

prawnych (dalej: Uczestnicy). 

 

§ 4.  

 

PRZEBIEG AKCJI 

 

1. Uczestnik Akcji w okresie jej trwania może zgłaszać w sposób opisowy za pośrednictwem 

formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej 

https://www.nowaera.pl/ksiazki/czytanielubidzieci   pomysły wskazujące sposoby motywowania 

dzieci do czytania książek. 

2. Uczestnik wypełnia formularz o którym mowa w ust. 1 zgodnie z jego funkcjonalnościami. 

3. Uczestnik może zgłaszać dowolną ilość pomysłów. 

4. Uczestnik przed wysłaniem formularza zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem akcji 

oraz do jego akceptacji. Brak akceptacji regulaminu nie pozwoli przesłać zgłoszenia. 

5. Uczestnik wysyłając formularz oświadcza, że wyraża zgodę na publikację treści jego pomysłu na 

stronie internetowej Organizatora www.nowaera.pl oraz prowadzonych przez Organizatora  

funpagach na portalu Facebook. 

6. Uczestnik przesyłając opis pomysłu udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej 

czasowo i terytorialnie oraz nieodpłatnej licencji na wielokrotne korzystanie z treści opisu 

(przekazanej Organizatorowi formy wyrazu opisu) w całości jak i w dowolnie wybranych 

fragmentach na następujących polach eksploatacji:   

a) utrwalanie, zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w szczególności audiowizualną, 

reprograficzną, magnetyczną, cyfrową, drukiem) niezależnie od standardu, systemu lub 

formatu utrwalenia, w wersji analogowej lub cyfrowej, 

https://www.nowaera.pl/ksiazki/czytanielubidzieci
http://www.nowaera.pl/


b) wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy z treścią lub jakichkolwiek utworów 

wykorzystujących elementy treści, w tym przedruk całości lub części treści (przed i po 

opublikowaniu), 

c) wprowadzanie treści do obrotu niezależnie od formy, standardu, systemu lub formatu, bez 

ograniczenia liczby egzemplarzy i w dowolnym języku, w tym wydanie  

i rozpowszechnianie zwielokrotnionych nośników we wszystkich wydaniach, wersjach  

i edycjach, 

d) wprowadzanie do pamięci komputera, a także umieszczanie na serwerze, 

e) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, w tym 

nadawanie za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację 

naziemną, sieć Internet, nadanie za pośrednictwem satelity, równoczesne i integralne 

nadanie utworu nadawanego przez inną organizację radiową i/lub telewizyjną, nadawanie 

za pomocą platform cyfrowych, 

f) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i 

czasie przez siebie wybranym, w szczególności poprzez umieszczenie w dowolnej sieci 

komputerowej, w tym udostępnianie „na żądanie“, w wersji elektronicznej lub w formie 

edycji multimedialnej zarówno z umożliwieniem użytkownikowi sporządzenia kopii, jak i 

bez takiej możliwości, a także rozpowszechnianie z portali innych dystrybutorów, 

g) wykorzystanie w działaniach reklamowych lub promocyjnych. 

7. Organizator zastrzega, że nie wszystkie zgłoszone pomysły będą publikowane w sposób określony 

w ust. 5.  

8. O publikacji zgłoszonych pomysłów decyduje Organizator. 

9. W przypadku publikacji pomysłu Organizator będzie oznaczał je w następujący sposób: .......(np. 

imię, miejsce zamieszkania,przynależność do jednaj z  4 grup: 

bibiotekarz/nauczyciel/rodzic/działacz kultury)  

 

§ 5 

 

WARUNKI KORZYSTANIA Z FORMULARZA 

 

1. Korzystanie z formularza wymaga komputera z dostępem do Internetu oraz:  

a) przeglądarki: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Internet Explorer w aktualnie 

najwyższej dostępnej wersji, 

b) dodatków: Flash Player w aktualnej wersji, 

c) obsługi cookies: włączone, 

d) Javascript: włączone. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do: 

a) przejściowego zaprzestania korzystania z formularza zgłoszeniowego ze względu na 

czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją strony internetowej na której formularz 

jest umieszczony, 

b) wysyłania na podany adres email Użytkownika komunikatów technicznych, prawnych  

i transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem formularza i świadczeniem usługi 

elektronicznej, 

c) odmowy dostępu do formularza w sytuacji awarii środowiska informatycznego Organizatora, 

d) zaprzestania świadczenia usługi dostępu do formularza w dowolnym momencie. 

 

 

 

 



§ 6 

 

REKLAMACJE 

 

1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji dotyczących nieprawidłowości związanych z 

prowadzeniem akcji przez Organizatora. 

2. Wszelkie reklamacje należy składać w formie pisemnej listem poleconym na adres Nowa Era Sp. 

z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 146 D lub wysyłając wiadomość e-mail na 

adres swierszczyk@nowaera.pl 

3. Reklamacji nie podlegają nieprawidłowości wynikające z:  

a) błędów lub pomyłek Użytkownika, 

b) nieprawidłowego funkcjonowania przeglądarki internetowej lub łączy telekomunikacyjnych, 

c) działalności osób trzecich, za których działania Organizator nie odpowiada. 

4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane Użytkownika wraz z adresem e-mail oraz zwięzły 

opis zgłaszanych zastrzeżeń i uwag. 

5. Organizator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni, licząc od dnia jej zgłoszenia. Jeśli reklamacja 

nie może zostać rozpatrzona w tym czasie, Organizator powiadamia Użytkownika za 

pośrednictwem poczty elektronicznej o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie 

rozpatrzenia reklamacji. 

 

§ 7.  

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2019 r. 

2. Regulamin dostępny jest na stronie https://www.nowaera.pl/ksiazki/czytanielubidziecii 

podczas wysyłania formularza. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany Regulaminu lub przedłużenia Akcji w razie 

wystąpienia okoliczności od niego niezależnych. 

4. Przystąpienie Uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści Regulaminu. 

 

 

 

 

Warszawa, dnia 18 lutego 2019 r. 

 

 

 

 


