I POSTANOWIENIA OGÓLNE konkursu „Muzeum Polskiej Wódki”
1. Organizatorem Konkursu („Organizator”) jest Grupa Cogito Sp. z o.o. w Warszawie przy ul.
Zagójskiej 7, lok. 5, 04-160 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod
numerem KRS: 0000245014
2. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie na łamach czasopisma „Gospodyni” nr
2/2022, wydawanego przez wydawnictwo Grupa Cogito Sp. z o.o.
3. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie ogłoszone w czasopiśmie „Gospodni” 3/2022 r.
4. Dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora będą wykorzystywane tylko i
wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu.
5. Konkurs i wysyłka nagród odbywają się wyłącznie na terenie Polski.
6. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach
losowych i zakładach wzajemnych.
II WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda pełnoletnia osoba fizyczna,
która do 30 kwietnia 2022 r. do północy:
a) zaakceptuje niniejszy Regulamin
b) jest czytelnikiem czasopisma „Gospodyni”
c) posiada pełną zdolność do czynności prawnych
d) w wyznaczonym terminie prześle odpowiedź na konkursowe pytanie na adres
redakcja@gospodyni.com.pl, wpisując w wiadomości hasło: POLSKA WÓDKA.
2. Odpowiedzi przesłane po wyznaczonym czasie uznaje się za nieważne. Nie będą one brać
udziału w Konkursie.
3. Celem zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, Organizator powołuje Jury,
którego skład zostanie podany na żądanie osób zainteresowanych .
4. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień niniejszego
Regulaminu rozstrzyga Organizator.
III NAGRODY
1. Nagrodą jest voucher dla dwóch osób uprawniający do zwiedzania Muzeum Polskiej
Wódki w Warszawie, Plac Konesera 1, 03-736 Warszawa.
2. Fundator nagrody, Dobry Wybór Sp. z o.o. Koneser sp. k., określił ważność vouchera
na 180 dni.
3. Organizator zastrzega, że koszt dojazdu do Muzeum Wódki w Warszawie,
ewentualne noclegi zwycięzca pokrywa we własnym zakresie.
2. Wydawnictwo nagrodzi 3 (trzech) uczestników Konkursu, którzy jako pierwsi prawidłowo
odpowiedzą na pytanie konkursowe o brzmieniu: W którym roku weszła w życie
ustawa ostatecznie określająca brzmienie definicji, zgodnie z którą można używać
Chronionego Oznaczenia Geograficznego „Polska Wódka/Polish Vodka”?
3. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody lub na ich równowartość pieniężną.

4. Zwycięzca nie może przenieść prawa do nagrody na inne osoby. Przekazanie voucherów
na rzecz innej osoby będzie traktowane jako dobrowolne zrzeczenie się prawa do nagrody,
co skutkuje brakiem możliwości ubiegania się jakiegokolwiek zadośćuczynienia z tytułu
utraty prawa do bezpłatnego zwiedzania Muzeum Wódki Polskiej.
5. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o wygranej w WIADOMOŚCI na swój adres
zwrotny e-mail. Oficjalne ogłoszenie listy zwycięzców w postaci imienia i miejsca
zamieszkania nastąpi na łamach czasopisma „Gospodyni” 3/2022.
6. Uczestnik, który znalazł się na liście Zwycięzców Konkursu, powinien w ciągu 2 dni od daty
otrzymania informacji o fakcie zwycięstwa w Konkursie przesłać swoje dane osobowe (imię,
nazwisko, adres dostawy voucherów, numer telefonu) w na adres:
redakcja@gospodyni.com.pl
7. Nagrody będą wysyłane tylko na terytorium Polski na koszt Organizatora w terminie 7 dni
od momentu otrzymania pełnych danych potrzebnych do wysyłki.
8. W przypadku braku kontaktu ze Zwycięzcą Konkursu w ciągu 7 dni od daty przesłania
informacji o zwycięstwie, nagrody pozostają do wyłącznej dyspozycji Organizatora.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub
nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych
uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie nagrody w związku z prowadzonym
Konkursem.
IV DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Podanie przez Uczestnika danych osobowych (imię, nazwisko, adres zamieszkania na
terytorium Polski, numer telefonu) dla celów związanych z Konkursem jest dobrowolne, ale
niezbędne do wydania przez Organizatora nagrody.
2. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na zamieszczenie imienia Uczestnika Konkursu na
łamach czasopisma „Gospodyni”.
3. Uczestnicy Konkursu poprzez przystąpienie do udziału w Konkursie wyrażają zgodę na
przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wskazanych w treści
Regulaminu. Dane osobowe udostępnione przez Uczestnika będą przetwarzane w celu
prawidłowego przeprowadzenia konkursu.
4. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane będą
przetwarzane zgodnie z RODO. Uczestnicy Konkursu mają prawo do kontroli przetwarzania
swoich danych osobowych na zasadach i w zakresie określonym w ww. ustawie, tj. prawo do
wglądu do danych, prawo ich poprawiania oraz prawo żądania usunięcia swoich danych
osobowych.
V POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to
na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.

