
REGULAMIN KONKURSU 

Wygraj 1 z 3 książek Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego GWP: 
„Psychologia miłości” Bogdana Wojcieszke. 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1.1.Organizatorem konkursu jest Psychonomia – usługi psychologiczne Anna Jerzak, 
z siedzibą w Legnicy (59-220), przy ulicy Karkonoskiej 28/6, REGON 360038297, 
NIP 6912285544. 

1.2. Konkurs organizowany jest na profilu facebookowym Psychonomii: https://
www.facebook.com/psychonomia/ 

1.3. Konkurs prowadzony jest na całym obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. 

1.4. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzania Konkursu polegającego 
na zrealizowaniu zadania konkursowego, opisanego w punkcie 4.1. 

§ 2. Czas trwania konkursu 

2.1. Konkurs rozpoczyna się dnia 14 lutego 2021 roku i trwa do dnia 21 lutego 2021, 
do godz. 23:59. 

§ 3. Warunki uczestnictwa w Konkursie 

3.1. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora 
Konkursu oraz członkowie ich rodzin do drugiego stopnia pokrewieństwa, oraz 
innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu 
Konkursu na zlecenie Organizatora. 

3.2. Zgłoszenia do Konkursu zrealizowane w sposób nieprawidłowy nie będą brane 
pod uwagę. 

3.3. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza akceptację jego zasad przewidzianych 
w niniejszym Regulaminie. 

3.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do 
niego z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych 
czy systemu Uczestnika. 

3.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych 
lub danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych 
skutkuje odebraniem prawa do nagrody. 

3.6. Jedna osoba może wziąć udział w konkursie jeden raz, przesyłając do Konkursu 
tylko jedno zgłoszenie. 



3.7. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Uczestnikiem Konkursu może zostać 
wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która najpóźniej w dniu jego rozpoczęcia 
ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i zamieszkuje na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 4. Przebieg konkursu 

4.1. Zadanie Konkursowe polega na udzieleniu odpowiedzi na pytanie: 

Czym jest dla mnie miłość? 

oraz opublikowanie jej w dowolnej formie (komentarza, zdjęcia, filmu) pod postem 
konkursowym na Facebooku: https://www.facebook.com/psychonomia/. 

Spośród wszystkich zgłoszeń uczestników Konkursu, którzy spełnią warunki 
Regulaminu, autorka bloga www.psychonomia.pl - Anna Jerzak, wybierze trzech 
laureatów, którym wręczy nagrodę. 

4.2. Nagrodą w konkursie jest jeden z trzech egzemplarzy książki „Psychologia 
miłości” Bogdana Wojcieszke. 

§ 5. Wyniki konkursu 

5.1. Informacja o wynikach Konkursu zostanie ogłoszona we wpisie na Facebooku, 
do dnia 25.02.2021.  

5.2. Aby otrzymać nagrodę, zwycięzcy Konkursu, zobowiązani będą przesłać swoje 
d a n e a d r e s o w e O r g a n i z a t o r o w i K o n k u r s u n a a d r e s e - m a i l : 
annajerzak@psychonomia.pl lub w wiadomości prywatnej na Facebooku 
Psychonomii, do 5 dni roboczych od chwili ogłoszenia wyników.  

5.3. Zwycięzcy Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie własnego imienia  
i nazwiska oraz zgłoszenia konkursowego na Facebooku: https://www.facebook.com/
psychonomia/ 

5.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia 
odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w 
Konkursie. 

5.5. Nagrody nieodebrane przepadają. 

5.6. Nagrody zostaną doręczone laureatom najpóźniej 30 dni od daty przekazania 
danych osobowych. 

§ 6. Dane Osobowe 

6.1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursów odbywa się zgodnie 
z ustawą o ochronie danych osobowych. 



6.2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników 
konkursu jest Organizator Konkursu. 

6.3. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych 
przez Organizatora, w celu realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzenia 
Konkursu. 

6.4.Uczestnik wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych firmie 
kurierskiej lub pocztowej, celem doręczenia nagrody. 

§ 7. Postanowienia końcowe 

7.1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Psychonomii. 

7.2. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązany jest do działania zgodnie  
z postanowieniami Regulaminu oraz z obowiązującymi przepisami prawa. 

7.3. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają 
obowiązujące przepisy prawa. 


