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REGULAMIN KONKURSU „STYCZEŃ Z MOBI” 
 

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA 

1.1. Organizatorami Konkursu są: eKsiazki.org – http://eksiazki.org i Virtualo sp. z o.o. 
z siedzibą w Warszawie, 00-017, ul. Marszałkowska 104/122. 

1.2. Konkurs jest prowadzony przez Organizatorów na ich stronach internetowych i 
odbywa się w dn. 16.01.2012 – 31.01.2012 r. w dni robocze (pn, wt, śr, czw, pt). 

 
2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE 

2.1. Konkurs ma charakter otwarty, a udział w nim jest bezpłatny. 

2.2. Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, która jest fanem obu profili na Facebooku – eKsiążki.org oraz 
Virtualo. 
 

2.3. W konkursie nie mogą uczestniczyć Organizatorzy, ani ich Rodzina. 
 

3. ZASADY 
 

3.1. W dniach 16.01.2012-20.01.2012, 23.01.2012-27.01.2012 i 30.01.2012-
31.01.2012 na stronie http://eksiazki.org i na profilu Virtualo na Facebook.com 

prezentowana będzie codziennie jedno pytanie dotyczące oferty ebooków w formacie 
MOBI dostępnych w księgarni – virtualo.pl. Każdego dnia prezentowane będzie pytanie 
dotyczące oferty w formacie MOBI jednego z wydawnictw: 16.01.2012 – Drzewo Babel, 

17.01.2012 – Czarna Owca, 18.01.2012 – Wydawnictwo Czarne, 19.01.2012 – 
Wydawnictwo Literackie (i Oficyna Wydawnicza Noir sur Blanc), 20.01.2012 – W.A.B., 

23.01.2012 – Nasza Księgarnia, 24.01.2012 Świat Książki, 25.01.2012 – Wydawnictwo 

Albatros, 26.01.2012 – Fabryka Słów, 27.01.2012 – G+J, 30.01.2012 – Zysk i Ska, 

31.01.2012 – Insignis. 
 

3.2. Konkurs polega na podaniu prawidłowej odpowiedzi na zadane pytanie. 
 

3.3. Odpowiedzi  należy wysłać na adres konkurs@virtualo.pl  z tytułem „MOBI”. 
 

3.4. Każdego dnia wygrywają trzy osoby, które jako pierwsze prześlą poprawną 
odpowiedź na adres konkurs@virtualo.pl. 
 

3.5. Zwycięzcy o wygranej będą informowani drogą mailową w ciągu godziny od 
momentu przesłania prawidłowej odpowiedzi. 
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3.6. W celu przekazania wybranego ebooka Zwycięzca będzie proszony o podanie 
adresu mailowego, na który ma założone konto na virtualo.pl. Jeśli Zwycięzca nie posiada 
takiego konta – zostanie ono założone przez Organizatora na adres mailowy, z którego 

przyszła poprawna odpowiedź. Jeżeli Zwycięzca w ciągu 48 godzin od przesłania do 
niego maila z informacją o wygranej nie poda informacji potrzebnych do przekazania 
nagrody (wybór ebooka),  nagroda zostanie przekazana pierwszej osobie na liście 

znajdującej się poza zwycięską trójką. 
 

3.7. Każdy z Uczestników może wygrać tylko jednego ebooka. W przypadku wygrania 
ebooka i udzielenia poprawnej odpowiedzi w konkursie odbywającym się w ciągu 
następnych dni, odpowiedź ta nie będzie brana pod uwagę. 
  

 
4. NAGRODY 

4.1. Nagrodami w konkursie są ebooki w formacie MOBI wydawnictw: Drzewo Babel, 
Czarna Owca, Czarne, Literackie (i Noir sur Blanc), Nasza Księgarnia, Świat Książki, 

Albatros, Fabryka Słów, G+J, Zysk i Ska, Insignis dostępne w ofercie księgarni Virtualo – 
http://virtualo.pl.  

4.2. Każdy Zwycięzca będzie miał możliwość wyboru jednego ebooka w formacie MOBI. 

Zwycięzca będzie mógł wybrać dowolnego ebooka z oferty Wydawnictwa, którego 

dotyczyło pytanie konkursowe danego dnia (np. 23.01.2012 Zwycięzcy będą mogli 
wybierać spośród ebooków w formacie MOBI wydanych przez Naszą Księgarnię, 
24.01.2012 – do wyboru będą ebooki Świata Książki itd.). 

4.3. Ebook przyznany Zwycięzcy w ramach nagrody będzie dostępny na jego koncie 
na virtualo.pl w zakładce „Moja Biblioteka” w ciągu 24 godzin od czasu podania przez 

Zwycięzcę adresu mailowego, na jaki ma założone konto na virtualo.pl lub w ciągu 24 
godzin od poinformowania Organizatorów o konieczności założenia konta w księgarni 

Virtualo w jego imieniu. 
 

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

5.1. Udział Uczestnika w konkursie oznacza akceptację zasad konkursu zawartych w 

niniejszym Regulaminie.  

5.2. Niniejszy Konkurs nie jest “grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o 

grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.). 

5.3. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 

wykorzystanie danych osobowych Uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych, o ile dane takie będą ujawniane w toku Konkursu 

i w związku z jego przebiegiem. Zgodnie z art. 24 ust. 1 z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) Organizator Konkursu informuje 
Uczestników Konkursu, iż ich dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane w 
siedzibie Organizatora na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez Uczestnika Konkursu 
zgody wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu. 
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