REGULAMIN KONKURSU "ZRECENZUJ LEMA"
§1
[Postanowienia ogólne]
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa prawa i obowiązki uczestników
konkursu „ZRECENZUJ LEMA” (zwanego dalej Konkursem) oraz prawa i obowiązki organizatora
Konkursu.
2. Organizatorem konkursu jest administrator serwisu www.lem.pl firma Pro Auctore Wojciech
Zemek z siedzibą w Krakowie 30-333, ul. Rozdroże 17/27, wpis do ewidencji działalności
gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa pod numerem 5781/2007, NIP: 734183-49-22, REGON: 350674470
3. Fundatorami nagród są:
a.) Google Polska (www.google.pl)
b.) www.audioteka.pl
c.) serwis www.lem.pl
4. Patronami medialnymi są:
a.) „Gazeta Wyborcza”
b.) Agora sp. z o.o.
c.) publio.pl
d.) Audioteka.pl
e.) Krakowskie Biuro Festiwalowe
4 . Konkurs oznacza konkurs na recenzję książki Stanisława Lema przeprowadzony w serwisie
www.lem.pl, będącym własnością Barbary Lem i Tomasza Lema oraz w serwisie
www.lubimyczytac.pl, będącym własnością Lubimyczytać.pl spółka z o.o.
§2
[Konkurs]
1. Konkurs trwa od 14 września 2015 roku do 28 września 2015 roku.
2. W tym czasie zadaniem uczestników Konkursu jest napisanie i opublikowanie recenzji dowolnej
książki Stanisława Lema. Zgłoszenia uczestników do udziału w Konkursie będą dokonywane
poprzez zamieszczenie recenzji w serwisie www.lubimyczytac.pl albo www.solaris.lem.pl (tutaj
recenzje można również wysyłać bezpośrednio na adres recenzje@lem.pl).
3. Tekst recenzji powinien mieć od 1500 znaków do 5000 znaków ze spacjami. Każdy uczestnik
Konkursu może zgłosić dowolną liczbę recenzji, ale tylko jedną dla danej książki Stanisława Lema.
4. Uczestnik Konkursu oświadcza, że zgłoszona przez niego recenzja jest utworem oryginalnym
oraz nigdy wcześniej w całości ani w częściach niepublikowanym, nie narusza jakichkolwiek praw
ani dóbr osobistych osób trzecich ani obowiązujących przepisów prawa. Ponadto zobowiązuje się
zwolnić Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu naruszenia tych praw, przepisów
prawa oraz z odpowiedzialności związanej z nieprawdziwością oświadczenia Uczestnika, o którym
mowa w niniejszym punkcie, na skutek opublikowania recenzji przez Organizatora w aplikacji
konkursowej na www.facebook.com oraz na stronie www.lem.pl i www.lubimyczytac.pl
5. Teksty obraźliwe dla osób trzecich, przedstawiające treści wulgarne, przemoc, elementy

niezgodne z prawem, inne elementy uznane za powszechnie niedozwolone bądź obraźliwe będą
usuwane. Jeżeli zachodzą sprawdzone przesłanki, że tekst narusza prawa autorskie osób trzecich,
zostanie również usunięty.
6. Poprzez zgłoszenie do konkursu uczestnik przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe
do recenzji i wyraża zgodę na jej publikację i udostępnianie na portalu społecznościowym
Facebook, w serwisie www.lem.pl oraz www.lubimyczytac.pl.
7. Recenzje umieszczone w serwisie (1) www.lubimyczytac.pl oraz recenzje umieszczone w
serwisie (2) www.lem.pl (lub zgłoszone na adres recenzje@lem.pl) stanowią dwie oddzielne grupy,
jeżeli chodzi o przydział nagród.
8. Uczestnicy konkursu, którzy zamieszczą swoje prace w serwisie www.lubimyczytac.pl, będą
mogli wygrać:
a.) I miejsce: tablet Nexus 7 z książkami Stanisława Lema w formie elektronicznej
b.) II miejsce: komplet 33-tomowy Dzieł Stanisława Lema
c.) III miejsce: siedmiotomowa seria książek Stanisława Lema, wydawana przez Wydawnictwo
Literackie.
8. Uczestnicy konkursu, którzy zamieszczą swoje prace w serwisie www.lem.pl bądź prześlą je na
adres recenzje@lem.pl, będą mogli wygrać:
a.) I miejsce: Chromebook Acer 13' z książkami Stanisława Lema w formie elektronicznej
b.) II miejsce: komplet 33-tomowy Dzieł Stanisława Lema
c.) III miejsce: bezpłatny dostęp do książek audio z Lemoteki (http://audioteka.pl/lemoteka) w
serwisie www.audioteka.pl
d.) IV miejsce: siedmiotomowa seria książek Stanisława Lema, wydawana przez Wydawnictwo
Literackie.
9. Wśród Prac konkursowych trzyosobowe Jury Konkursu, w składzie Tomasz Fiałkowski, Tomasz
Lem i Wojciech Zemek wybierze od 8 do 14 najlepszych recenzji opublikowanych na portalu
www.lubimyczytac.pl oraz 8 do 14 recenzji opublikowanych na portalu www.lem.pl. Wybrane
przez Jury Konkursu recenzje w ciągu 10 dni od zakończenia konkursu zostaną opublikowane na
stronie www.forum.lem.pl. Jury zastrzega sobie możliwość wyboru mniejszej ilości recenzji.
10. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, których recenzje otrzymają najwięcej punktów
(najwyższy wynik dodatni, będący sumą głosów na plus i na minus) podczas głosowania wśród
uprawnionych do tego użytkowników www.forum.lem.pl. Punktacja jest liczona oddzielnie dla
recenzji opublikowanych pierwotnie w www.lubimyczytac.pl i recenzji opublikowanych w
www.solaris.lem.pl. Głosowanie będzie trwało do 31 października 2015.
a.) jeżeli dwie recenzje w ramach tej samej grupy (opublikowane na tym samym portalu) uzyskają
tyle samo punktów dodatnich (suma głosów na plus i na minus), wtedy wygrywa recenzja, która
łącznie otrzymała najwięcej głosów,
b.) jeżeli dwie lub więcej recenzji uzyskają taki sam wynik dodatni oraz otrzymają taką samą liczbę
głosów, wtedy o ostatecznej kolejności i podziale nagród zdecyduje Jury Konkursu.
11. Organizator może przeprowadzić również odrębny mini-konkurs, poprzez głosowanie na
dowolnie wybrane przez Jury recenzje za pomocą aplikacji w serwisie
www.facebook.com/stanislawlem. Głosowanie to nie będzie miało wpływu na wyniki głównego
Konkursu, a Organizator przyzna wtedy pulę nagród dodatkowych.
12. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej w terminie 7 dni od zakończenia głosowania,
czyli do 7 listopada 2015.

13. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności
prawnych, z wyłączeniem pracowników Organizatora i Fundatora oraz członków ich rodzin, a także
osób bezpośrednio uczestniczących w organizowaniu i przygotowaniu Konkursu.
14. Osoby biorące udział w Konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
wyłącznie w celu niezbędnym do realizacji Konkursu (w szczególności dotyczy to wysyłki nagród).
Administratorem Danych Osobowych uczestników Konkursu jest Organizator w zakresie
przetwarzania danych osobowych uczestników, wyłonienia zwycięzców oraz w celu przekazania
nagród i odprowadzenia podatku, o którym mowa w § 4. Organizator zapewnia, że dane osobowe
uczestników Konkursu nie będą wykorzystywane w innym celu niż określony w niniejszym ustępie.
Każdy uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich zmiany,
uzupełnienia, prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych oraz ich usunięcia.
§3
[Nagrody]
1. Nagrodami przyznawanymi w Konkursie są:
a.) tablet Nexus 7
b.) Chromebook Acer 13'
a.) 2 komplety 33-tomowych Dzieł Stanisława Lema
c.) dostęp do serwisu Lemoteka w ramach audioteka.pl
d.) dwie siedmiotomowe serie książek Stanisława Lema, wydawanych przez Wydawnictwo
Literackie
e.) książki Stanisława Lema w formie elektronicznej
2. Kontakt ze zwycięzcami Konkursu z grupy (1) (recenzje opublikowane na www.lubimyczytac.pl)
nastąpi poprzez wiadomość w serwisie lubimyczytać.pl, natomiast dla grupy (2) (recenzje
opublikowane na www.lem.pl) poprzez adres e-mail, podany przez autora zwycięskiej recenzji.
4. Brak odpowiedzi zwycięzcy Konkursu w terminie dwóch tygodni od daty poinformowania o
wygraniu nagrody skutkuje utratą prawa do otrzymania nagrody.
5. W przypadku zbyt małej ilości zgłoszonych prac bądź ich niskiego poziomu Jury zastrzega sobie
prawo nieprzyznania głównej nagrody, jak również innego podziału nagród.
§4
[Podatek dochodowy]
1. Organizator jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych w rozumieniu art. 41 ust.
4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który obowiązany jest do uiszczenia 10 %
podatku dochodowego od wartości nagród zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku o
dochodowym od osób fizycznych. Uiszczenie powyższego podatku przez płatnika oznacza, że
zwycięzca Konkursu nie musi w zeznaniu rocznym wykazywać korzyści, jakie osiągnął z tytułu
wygrania nagrody w Konkursie. Jeżeli nic innego nie wynika z Regulaminu – wszelkie obowiązki
przewidziane w Regulaminie obciążają Organizatora.
§5
[Postanowienia końcowe]
1. Przez wzięcie udziału w Konkursie uczestnik Konkursu wyraża zgodę na niniejszy Regulamin.

2. Decyzje jury, Organizatora Konkursu oraz Fundatorów nagród – przewidziane w Regulaminie są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 września 2015 roku.

