
REGULAMIN KONKURSU „NIKI LAUDA. NAZNACZONY” 

§1 Postanowienia ogólne 
1. Organizatorem konkursu „NIKI LAUDA. NAZNACZONY” – zwanego dalej „Konkurs” – jest 
Sokolim Okiem Mikołaj Sokół (www.SokolimOkiem.com) – zwany dalej „Organizator”. 
2. Fundatorem nagród jest Wydawnictwo SQN – zwane dalej „Fundator”. 
3. Konkurs jest prowadzony na stronie www.SokolimOkiem.com – zwanej dalej „Strona”. 

§2 Warunki uczestnictwa 
1. W Konkursie może brać udział osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności 
prawnych lub posiada zgodę swojego opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego – dalej 
„Uczestnik”. 
2. Uczestnik jest zobowiązany do zaakceptowania niniejszego Regulaminu. Za moment 
zaakceptowania Regulaminu uznaje się rozpoczęcie udziału w Konkursie poprzez zrealizowanie 
zadania konkursowego. 
3. Konkurs rozpoczyna się 28 stycznia 2021 roku o godzinie 22:00 i trwa do godziny 22:00 dnia 30 
stycznia 2021 roku. 
5. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą 
której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie o grach 
hazardowych z dnia 19 listopada 2009 roku (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 847 z dnia 8 maja 2019 
roku). 
6. Wyniki zostaną ogłoszone po zakończeniu Konkursu, przez Organizatora za pośrednictwem 
Strony. 
7. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej poprzez wiadomość e-mail na adres, z 
którego nadesłano Zgłoszenie Konkursowe. 
8. Organizator i Fundator nie ponoszą odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie Strony 
z przyczyn niezależnych od nich oraz za jakiekolwiek problemy lub zakłócenia techniczne 
związane z udziałem w Konkursie. 
9. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, współpracownicy lub członkowie najbliższych 
rodzin Organizatora lub Fundatora. 

§3 Zadanie konkursowe 
1. Konkurs składa się z dwóch odrębnych zadań konkursowych. 
2. Każdy Uczestnik może wziąć udział w obu zadaniach konkursowych lub w jednym, dowolnie 
wybranym zadaniu konkursowym. 
3. Zadanie pierwsze – zwane dalej „Zadanie 1” – polega na jak najszybszym udzieleniu odpowiedzi 
na 5 (pięć) pytań konkursowych zamieszczonych w poście z ogłoszeniem Konkursu na Stronie. 
 a) Udzielenie odpowiedzi odbywa się poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres   
 kontakt@sokolimokiem.com. 
 b) Każdy Uczestnik Konkursu może przesłać tylko jedną wiadomość z odpowiedzią na   
 Zadanie 1 – zwaną dalej „Zgłoszenie Konkursowe 1”. 
 c) Pod uwagę będą brane tylko te Zgłoszenia Konkursowe 1, w których zawarto komplet   
 poprawnych i pełnych odpowiedzi na wszystkie 5 (pięć) pytań konkursowych. 
 d) Autorzy 5 (pięciu) najszybciej nadesłanych Zgłoszeń Konkursowych 1, które    
 spełniają wymogi regulaminu Konkursu, a w szczególności warunki określone w §3 pkt. 3  
 lit. a, b oraz c, zostaną zwycięzcami Konkursu. 
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4. Zadanie drugie – zwane dalej „Zadanie 2” – polega na dokończeniu zdania „Niki Lauda 
najbardziej zaimponował mi...”, uzasadnieniu swojego wyboru w jednym zdaniu i przesłanie całej 
wypowiedzi w wiadomości e-mail na adres kontakt@sokolimokiem.com. 
 a) Każdy Uczestnik Konkursu może przesłać tylko jedną wiadomość z odpowiedzią na   
 Zadanie 2 – zwaną dalej „Zgłoszenie Konkursowe 2”. 
 b) Spośród wszystkich zgodnych z regulaminem Konkursu komentarzy Organizator   
 wybierze 5 (pięć) jego zdaniem najbardziej kreatywnych i najciekawszych Zgłoszeń   
 Konkursowych 2, których autorzy zostaną zwycięzcami Konkursu. 
5. Każdy Uczestnik Konkursu może zdobyć tylko 1 (jedną) nagrodę. 
6. Całkowita pula nagród liczy 10 (dziesięć) sztuk: 5 (pięć) w ramach Zadania 1 oraz 5 (pięć) w 
ramach Zadania 2. 
7. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez wiadomość e-mail na adres, z 
którego nadesłano Zgłoszenie Konkursowe, do godziny 22:00 dnia 31 stycznia 2021 roku. 
8. Lista zwycięzców Konkursu zostanie również opublikowana w komentarzu pod Konkursem na 
Stronie. 

§4 Nagroda 
1. Nagrodą w Konkursie jest egzemplarz książki „Niki Lauda. Naznaczony”. 
2. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny ani na jakąkolwiek inną nagrodę. 
3. Nagroda zostanie przesłana każdemu zwycięzcy Konkursu na wskazany przez niego adres na 
terenie Rzeczpospolitej Polskiej.  
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, którzy 
podejmują działania niezgodne z Regulaminem lub inne działania mogące wpływać na wyłonienie 
zwycięzcy w sposób niedozwolony. 

§5 Dane osobowe 
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. 
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w zakresie danych teleadresowych stanowi 
warunek dostarczenia nagród zwycięzcom. 
3. Dane osobowe Uczestników są przechowywane przez czas przeprowadzenia Konkursu i 
wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców oraz dostarczenia nagród zwycięzcom. 
4. Uczestnikom przysługują prawa dotyczące ich danych osobowych: dostęp do treści, prawo do 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcie zgody. 
5. Podczas udziału w Konkursie Organizator otrzymuje od Uczestnika następujące dane osobowe: 

a) adres e-mail. 
b) w przypadku wygranej Użytkownik dodatkowo podaje Organizatorowi dane niezbędne 

do dostarczenia nagrody za zwycięstwo w Konkursie. 

§6 Reklamacje 
1. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu należy zgłaszać do Organizatora 
poprzez wiadomość prywatną w serwisie Facebook w terminie nie później niż 12 godzin od 
zakończenia Konkursu. 
2. Organizatorowi przysługuje 7 dni na rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi przez 
wiadomość prywatną w serwisie Facebook. 

§7 Postanowienia końcowe 
1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne 
przepisy prawa. 
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2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny 
właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacje 
o zmianach będą każdorazowo zamieszczane na fanpage Organizatora w serwisie Facebook.


