
 REGULAMIN KONKURSU „Babie lato” 

I. Organizator 

1. Konkurs organizowany jest przez Wydawnictwo NASZA KSIĘGARNIA Sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie, adres: ul. Sarabandy 24 c, 02-868 Warszawa, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII 

Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS – 0000038853, kapitał zakładowy i 

wpłacony: 96 300,00 PLN 

2. Fundatorem nagród jest Wydawnictwo NASZA KSIĘGARNIA Sp. z o.o. 

II. Uczestnictwo w konkursie 

1. Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich, zwanych dalej Uczestnikami. 

2. Zadanie konkursowe brzmi: Napisz dla nas książkę! Interesuje nas współczesna proza 

obyczajowa dla kobiet. 

3. Długość pracy powinna wynosić minimalnie 350 000 znaków ze spacjami. 

4. Pracę należy przesłać na adres babielato@nk.com.pl  w terminie do dnia 15 grudnia 2012 roku. 

5. Prace nadesłane na Konkurs muszą stanowić od początku do końca oryginalną twórczość 

Uczestnika, nie mogą być obciążone prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich. Utwory 

nadesłane na Konkurs nie mogą w żadnej swojej części stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem 

jakichkolwiek innych utworów. Utworami konkursowymi nie mogą być teksty, które w całości były 

publikowane lub rozpowszechnianie (również w Internecie). 

III. Czas trwania konkursu 

1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 31 lipca 2012 roku. 

2. Konkurs trwa do dnia 15 grudnia 2012 roku. 

3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 28 lutego 2013 roku i umieszczone na stronie 

internetowej Wydawnictwa NASZA KSIĘGARNIA w dziale Wydarzenia oraz na stronie 

www.babielato.nk.com.pl  

4. Zwycięzcy konkursu do dnia 28 lutego 2013 roku zostaną dodatkowo powiadomieni 

pocztą elektroniczną na podany przez nich w zgłoszeniu adres o przyznaniu nagrody. 

IV. Nagrody 

1. Spośród Uczestników, którzy nadeślą prace zgodnie z warunkami wyszczególnionymi w pkt. 

II, Wydawnictwo wyłoni zwycięzców, którym zostaną przyznane nagrody. 

2. Nagrodami w konkursie są: 

 I nagroda za najciekawszą pracę - podpisanie kontraktu z Wydawnictwem NASZA KSIĘGARNIA i 

wydanie książki w wersji papierowej w serii „Babie lato”. 

dwa wyróżnienia – podpisanie kontraktu z Wydawnictwem NASZA KSIĘGARNIA i wydanie książki w 

wersji elektronicznej w serii „Babie lato”. Dwie wyróżnione osoby otrzymają nagrody od partnera 

konkursu – Publio. Będą to czytniki Arta tech - marki Onyx boox. 

3. Uczestnicy, biorąc udział w konkursie, wyrażają zgodę na publikację swoich danych oraz na 

przetwarzanie danych osobowych przez Wydawnictwo zgodnie z ustawą o ochronie danych 

osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm.). Dane osobowe 

uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród oraz 

mailto:babielato@nk.com.pl
http://www.babielato.nk.com.pl/


wyróżnień. 

4. Fragmenty zwycięskich prac mogą zostać nieodpłatnie opublikowane na łamach mediów. 

Zastrzegamy sobie możliwość adiustacji tekstów przed umieszczeniem ich na stronach www, jak 

również wykorzystania ich w swoich materiałach reklamowych. 

5. Decyzja Wydawnictwa co do nagrodzenia Uczestnika jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu. 

Wydawnictwo zastrzega sobie możliwość nie przyznania nagrody w przypadku 

niesatysfakcjonującego poziomu nadesłanych prac. 

6. Nagrody nie podlegają zamianie na inne ani wymianie na jakikolwiek ekwiwalent. 

7. Zwycięzcy konkursu zobowiązani będą do podpisania stosownych umów z Wydawnictwem 

NASZA KSIĘGARNIA . 

8. Koszt wydania książki pokryje Wydawnictwo NASZA KSIĘGARNIA. 

9. Regulamin będzie dostępny do wglądu dla uczestników konkursu w siedzibie Wydawnictwa oraz 

na stronie internetowej www.nk.com.pl w dziale Wydarzenia oraz na stronie www.babielato.nk.com.pl  

10. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie, w 

uzasadnionym przypadku Uczestnicy będą powiadamiani o modyfikacjach drogą mailową. 

Niewyrażenie zgody na zmianę regulaminu w terminie 3 dni od przesłania przez Organizatora 

informacji oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na dokonane zmiany. 

V. Postępowanie reklamacyjne 

1. Wszelkie reklamacje z tytułu organizowanego konkursu powinny być składane na piśmie pod 

adresem: Wydawnictwo „Nasza Księgarnia” Sp. z o.o., 02-868 Warszawa, ul. Sarabandy 24c. 

2. Wydawnictwo w terminie 30 dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy reklamację i pisemnie 

poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku. 

3. W przypadku braku akceptacji przez uczestnika stanowiska Wydawnictwa, Uczestnik może 

dochodzić swoich praw na zasadach ogólnych. 
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