
„Świąteczny Konkurs Mleczny” - regulamin konkursu

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Świąteczny konkurs 2016” i jest zwany dalej: 
"Konkursem".

2. Organizatorem Konkursu jest jest MJ Marcin Janiszewski z siedzibą przy ul. Opolskiej 
127a/30 , 52-013 Wrocław zwany dalej Organizatorem.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie w dniach 19-24 grudnia 2016r na
stronie mlecznepodroze.onet.pl

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną 
zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych 
biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna 
prawnego.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.
b) osoba biorąca udział w Konkursie musi być subkrybentem Newslettera serwisu 
mlecznepodroze.onet.pl. Do newslettera można zapisać się za pomocą formularza 
dostępnego na stronie http://mlecznepodroze.onet.pl/newsletter/
c) osoba biorąca udział w Konkursie musi odpowiedź na pytanie konkursowe.

3. Odpowiedź  należy przesłać na podany adres email.
4. Konkurs  podzielony jest na etapy. Każdy etap odbywa się innego dnia. (jeden etap = jeden 

dzień)
5. Każdy z etapów charakteryzuje się innymi parametrami: pytaniem, nagrodami, sposobem 

realizacji, ilością nagród itd.
6. Zdobywcami nagród są osoby,  których zgłoszenia będą odpowiadać numerom zgłoszeń 

określonych w danym etapie. Tj. jeśli będzie podane, że  nagrodzone będą  zgłoszenia
 numer 1, 5 oraz 30, to  nagrodzone zostanie odpowiednio 1, 5 oraz 30 zgłoszenie. Mogą 

istnieć też inne kryteria przyznawania nagrody. Poszczególne etapy mogą różnić kryteriami i
sposobem przyznawania nagród.

7. Zgłoszenie powinno zawierać:
- adres email wysyłającego
- odpowiedź na pytanie konkursowe z danego etapu

8. Zgłoszenia będą szeregowane chronologicznie, według czasu dostarczenia na podany w 
danym etapie adres email.

9. Pod uwagę będą brane tylko te zgłoszenia, w których udzielono prawidłowej odpowiedzi na 
pytanie konkursowe.

10. Jedno osoba może przesłać tylko jedno zgłoszenie. W wypadku wysłania kilku zgłoszeń pod
uwagę będzie brane tylko pierwsze prawidłowe.

11. Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej  w ciągu 5 dni od daty zakończenie danego 
etapu konkursu.

12. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien 
odpowiedzieć na wiadomość w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wysłania powiadomienia, 
pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.



§ 3

NAGRODY

1. Nagrody są różne w każdym z etapów konkursu.
2. Rodzaj nagrody oraz ich ilość jest określona w tym regulaminie.
3. W ten sam sposób określony jest sposób realizacji nagrody, w każdym etapie może on być 

inny.

§ 4

ETAP 1.
1. Partner etapu: PolskiBus
2. Data etapu: 19 grudnia 2016
3. Adres na który należy wysłać zgłoszenie: konkursPB@mlecznepodroze.pl
4. Pytanie konkursowe: "Do którego miasta z zagranicznej siatki połączeń PolskiBus.com 

chciałbyś się wybrać i dlaczego?"
5. Nagrodzone zostaną zgłoszenia (zawierające odpowiedź na konkursowe pytanie) numer: 1, 

25, 35, 70 oraz jedno zgłoszenie wybrane przez Organizatora. Kryterium: najciekawsza 
odpowiedź na pytanie z tego etapu konkursu.

6. Nagrody to 5 dwuosobowych biletów w dwie strony na dowolną trasę PolskiBus.com (tylko
z tras własnych przewoźnika, nie dotyczy tras realizowanych przez Partnerów).

7. Sposób realizacji nagrody określony jest na voucherze, który otrzymają nagrodzeni.

ETAP 2.
1. Partner etapu: KLM i Air France
2. Data etapu: 20 grudnia 2016
3. Adres na który należy wysłać zgłoszenie: konkursKLM@mlecznepodroze.pl
4. Zadanie konkursowe: "Na stronie KLM.com do 26 grudnia trwa promocja świąteczna. 

Który z dostępnych tam kierunków jest najciekawszy? Wybierz jeden i opisz dlaczego - ale 
tylko w 1 zdaniu!"

5. Nagrodzone zostaną zgłoszenia (zawierające odpowiedź na konkursowe pytanie) numer: 1, 
20 oraz trzy  zgłoszenia wybrane przez Organizatora. Kryterium: najciekawsza odpowiedź 
na pytanie z tego etapu konkursu.

6. Zgłoszenia w tym etapie są przyjmowane tylko w dniu 20 grudnia 2016.
7. Nagrody to zestawy upominków od linii KLM i Air France.

ETAP 3.
8. Partner etapu: Wydawnictwo Bezdroża
9. Data etapu: 21 grudnia 2016
10. Adres na który należy wysłać zgłoszenie: konkursBezdroza@mlecznepodroze.pl
11. Zadanie konkursowe: "Po jakim kraju oprowadzał pierwszy przewodnik Wydawnictwa 

Bezdroża wydany w 2000 roku?"
12. Nagrodzone zostaną zgłoszenia (zawierające poprawną odpowiedź na konkursowe pytanie) 

numer: 1, 5, 10, 20 oraz 30.
13. Zgłoszenia w tym etapie są przyjmowane tylko w dniu 21 grudnia 2016.
14. Nagrody to 5 zestawów książek i przewodników.
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ETAP 4.
1.Partner etapu: Lux Express
2. Data etapu: 22 grudnia 2016
3. Adres na który należy wysłać zgłoszenie: konkursLUX@mlecznepodroze.pl
4. Zadanie konkursowe: "Ile kursów dziennie znajduje się w rozkładzie Lux Express z 
Krakowa do Pragi?"
5. Nagrodzone zostaną zgłoszenia (zawierające poprawną odpowiedź na konkursowe 
pytanie) numer: 1, 10, 20, 25 oraz 30.
6.  Zgłoszenia w tym etapie są przyjmowane tylko w dniu 22 grudnia 2016.
7. Nagrody to 3 vouchery na przejazdy (dla poprawnych zgłoszeń 1, 20 oraz 30) oraz 2 
kubki termiczne (zgłoszenia 10 i 25)

ETAP 5.
1.Partner etapu: Emirates
2. Data etapu: 23 grudnia 2016
3. Adres na który należy wysłać zgłoszenie: konkursEmirates@mlecznepodroze.pl
4. Zadanie konkursowe: "Ile lotów dziennie realizuje Emirates z Warszawy do Dubaju?"
5. Nagrodzone zostaną zgłoszenia (zawierające poprawną odpowiedź na konkursowe 
pytanie) numer: 1, 10 i 25.
6.  Zgłoszenia w tym etapie są przyjmowane tylko w dniu 23 grudnia 2016.
7. Nagrody to 3 (trzy) zestawy upominków od Emirates.

ETAP 6.
1.Partner etapu: Uber
2. Data etapu: 24 grudnia 2016
3. Adres na który należy wysłać zgłoszenie: konkursUber@mlecznepodroze.pl
4. Zadanie konkursowe: "Ile (w Polsce) wynosi stawka za przejazd 1 km w UberPOP?" 
(pytamy tylko o stawkę kilometrową)
5. Nagrodzone zostaną zgłoszenia (zawierające poprawną odpowiedź na konkursowe 
pytanie) numer: 1, 10, 25, 45 oraz 70.
6.  Zgłoszenia w tym etapie są przyjmowane tylko w dniu 24 grudnia 2016.
7. Nagrody to 5 (pięć) kodów o wartości 50 PLN do wykorzystania w Uberze (także dla 
obecnych użytkowników)

§ 5

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych
danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska oraz późniejszego adresu niezbędnych do
przekazania nagrody.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na
przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą
przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to
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na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian
terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od
czasu opublikowania go na stronie mlecznepodroze.onet.pl


