
REGULAMIN KONKURSU KRŻYŻÓWKOWEGO 

§ 1 Organizator i czas trwania konkursu  

1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki uczestnictwa w konkursie (dalej 

„Konkurs”), do którego udziału wymagane jest pozyskanie 1 kuponu, 10 rozwiązań zadań  

z wybranej krzyżówki Wydawnictwa Ferment i nadesłanie ww. elementów  wraz z pomysłem 

na hasło/tekst reklamujące nasze wydawnictwo. 

2. Wydawcą krzyżówek i Organizatorem Konkursu jest FERMENT sp. z o.o. z siedzibą w 

Kielcach 25-528, ul. Zagnańska 61, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy w 

Kielcach pod nr KRS: 0000215642, NIP: 9591651514, REGON: 292895157, wysokość kapitału 

zakładowego 300.000,00 zł (dalej „Organizator”).  

3. Konkurs rozpoczyna się dnia 01.11.2022 r. do odwołania. Termin zakończenia konkursu 

ogłoszony zostanie na stronie internetowej: ferment.pl  

4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.  

5. Konkurs polega na wysłaniu, w jednej kopercie, do naszej redakcji 1 kuponu konkursowego, 10 

prawidłowych rozwiązań zadań z krzyżówki Quizexpress oraz treść hasła/tekstu reklamowego 

promującego nasze wydawnictwo, gdzie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie 

wybrani Uczestnicy otrzymają nagrody. 

6. Konkurs nadzoruje wyznaczona przez organizatora Komisja Konkursowa. 

  

§ 2 Warunki uczestnictwa w Konkursie  

1. Uczestnikiem Konkursu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, osoby fizyczne o pełnej 

zdolności do czynności prawnych (dalej „Uczestnik”).  

2. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników Konkursu będą przez niego 

przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 

osobowych, tylko i wyłącznie do celów niniejszego Konkursu, na co Uczestnik Konkursu 

wyraża zgodę poprzez przystąpienie do Konkursu. 

3. Z chwilą zgłoszenia hasła do konkursu następuje ostateczne przeniesienie przez Uczestnika 

konkursu praw autorskich do korzystania i rozporządzania hasłem  na wszystkich polach 

eksploatacji wskazanych w ustawie z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych.  

4. W szczególności Organizator będzie mógł utrwalać i zwielokrotniać hasła reklamowe każdą 

techniką - w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką 

cyfrową. Dokonywać obrotu wszystkimi przysługującymi mu prawami do haseł, w tym w 

szczególności użyczać lub oddawać je w najem, a także rozpowszechniać hasła w każdy inny 

sposób w szczególności udostępniać publicznie tak, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w 

miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Organizator będzie uprawniony do dalszego 

rozporządzania nabytymi autorskimi prawami majątkowymi. W związku z przeniesieniem 

autorskich praw majątkowych do zwycięskich haseł reklamowych autorom tych haseł 

reklamowych - Laureatom Konkursu, poza uprawnieniem do uzyskania nagród określonych w 

Regulaminie, nie przysługują żadne inne roszczenia do Organizatora oraz do osób trzecich, 

które te prawa następnie nabyły. 

5. W przypadku zgłoszenia w stosunku do Organizatora roszczeń związanych z naruszaniem praw 

autorskich do hasła reklamowego zgłoszonego przez Uczestnika do Konkursu, a 

przysługujących osobom trzecim lub wszczęcia przeciwko Organizatorowi procesu w tym 

zakresie, Uczestnik bezpośrednio przystąpi do sporu po stronie pozwanego, zwolni 

Organizatora z wszelkich roszczeń, zaspokoi wszelkie uznane lub prawomocnie zasądzone 



roszczenia powoda (w tym odszkodowanie i zadośćuczynienie), pokryje wszelkie koszty 

procesowe lub koszty polubownego załatwienia sprawy oraz pokryje poniesione i 

udokumentowane przez Organizatora koszty obsługi prawnej związane ze sporem, a także 

podejmie wszelkie możliwe czynności zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem 

6. Ilość nadesłanych kompletów konkursowych w czasie trwania konkursu jest dowolna.  

 

§ 3 Przebieg Konkursu  

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:  

a) Wycięcie 1 kuponu konkursowego z krzyżówki Quizexpress biorącej udział w konkursie 

(tj. „Panorama 111”, „Panorama 330”, „Krzyżówki dla każdego”) 

b) Rozwiązanie i wypisanie 10 prawidłowych haseł z zadań krzyżówki Quizexpress. 

c) Stworzenie własnego hasła reklamowego promującego wydawnictwo Ferment.  

d) Dostarczenie za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej bądź osobiście do siedziby 

Organizatora zebranych wszystkich elementów konkursowych wraz z opisem: Imię 

Nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu bądź adres email).  

  

2. Termin pierwszego dnia konkursu jest pierwszym dniem zbierania kompletów konkursowych. 

3. Komplety konkursowe z poprzednich miesięcy  nie biorą udziału w następnym rozdaniu nagród. 

4. Prace nadesłane bez któregokolwiek z wymienionych w ust. 1 elementów, nie będą brane pod 

uwagę przy rozstrzygnięciu Konkursu.  

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki.  

6. Dostarczone do Organizatora prace nie będą zwracane.  

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia konkursu bez podania przyczyny. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad konkursu w trakcie jego trwania..  

Informacja o zmianach będzie zamieszczona na stronie ferment.pl 

§ 4  

Nagrody  

Nagroda główna – 500 zł  

5 nagród każda po 200 zł  

 

 

§ 5 Rozstrzygnięcie Konkursu  

1. Wyboru sześciu najciekawszych prac, w tym pracy nagrodzonej nagrodą główną dokona 

Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. 

2. Komisja Konkursowa dokona wyboru według swobodnego uznania. 

3. Decyzja Komisji Konkursu jest ostateczna i nieodwołalna.  

4. Wybór prac następuje w każdy ostatni roboczy piątek parzystego miesiąca tj. luty, kwiecień, 

czerwiec, sierpień, październik, grudzień. 

5. Lista zwycięzców zostanie umieszczona na stronie ferment.pl.  

6. Lista zwycięzców zostanie umieszczona na stronie nie później jak 7 dni roboczych w nowym 

miesiącu. 

§ 6 Odbiór nagrody  

1. Nagrody zostaną przelane na konta Zwycięzców, po uprzednim wypełnieniu przez 

Nagrodzonych oświadczenia, iż wyrażają zgodę na przelanie środków pieniężnych na swoje 

konto (załącznik nr 1 ). Przekazywanie nagród odbywać się będzie na koszt Organizatora.  



2. W celu uzupełnienia danych w Oświadczeniu skontaktujemy się telefonicznie z każdym 

Zwycięzcą. 

3. W przypadku braku wypełnionego oświadczenia Zwycięzcy Uczestnik traci prawo do ubiegania 

się o nagrodę i nagroda pozostaje własnością Organizatora.  

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez 

Uczestnika Konkursu danych kontaktowych, adresu zamieszkania oraz innych danych służących 

do identyfikacji Uczestnika oraz za wszelkie zmiany tych danych oraz za wynikające z tego 

nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody.  

4. Zwycięzcom nie przysługuje prawo zmiany nagrody na inną nagrodę rzeczową lub nagrodę 

pieniężną.  

  

§ 7 Reklamacje  

1. Wszelkie reklamacje (dalej „Reklamacja”) dotyczące Konkursu należy przesłać w formie 

pisemnej, listem poleconym do Organizatora na adres: FERMENT sp. z o.o. w Kielcach, ul. 

Zagnańska 61, 25-528 Kielce z dopiskiem „Konkurs krzyżówkowy – Reklamacja” w terminie 

14 dni od dnia wykrycia podstaw do wniesienia reklamacji, nie później jednak niż do końca 

miesiąca w którym została ogłoszona lista zwycięzców na naszej stronie internetowej, której 

dotyczy Reklamacja. Reklamacje zgłoszone po upływie ww. terminów nie będą rozpatrywane. 

Decyduje data otrzymania reklamacji przez Organizatora.  

2. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja w terminie 14 dni od daty wniesienia 

Reklamacji.  

3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, dokładny adres oraz powód 

reklamacji. O wyniku reklamacji uczestnik zostanie poinformowany na podany przez niego 

w reklamacji adres w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od daty otrzymania reklamacji przez 

Organizatora.  

  

 

§ 8 Postanowienia końcowe  

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie dokonane zgłoszenia przez 

Uczestników Konkursu.  

2. Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie 

internetowej www.ferment.pl.  

3. Biorący udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady 

Konkursu zawarte w niniejszym regulaminie.  

4. Regulamin niniejszy dotyczy Konkursu krzyżówkowego ogłoszonego na łamach 

krzyżówek Quizexpress Wydawnictwa Ferment. W sprawach nieuregulowanych niniejszym   

Cywilnego.  

5. Zgodnie z art. 21 ust 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne 

od podatku dochodowego są wartości wygranych w niniejszym konkursie.  

6. Wszelkie spory powstałe w związku z Konkursem lub postanowieniami niniejszego 

regulaminu będą rozpatrywane przez sądy powszechne miejscowo właściwe według 

obowiązujących przepisów prawa.  

  

   



Załącznik nr 1 

do Regulaminu Konkursu Krzyżówkowego Ferment. 

  

…………………………….. 
(imię i nazwisko Uczestnika Konkursu) 

 

Oświadczenie 
 

Niniejszym oświadczam, że przystępuję do Konkursu organizowanego przez Ferment Sp. z o.o. z 

siedzibą w Kielcach, ul. Zagnańska 61, 25528 Kielce wpisaną do KRS: 0000215642, NIP: 

9591651514, REGON: 292895157, wysokość kapitału zakładowego 300.000,00 zł zwanym dalej 

Organizatorem dla osób fizycznych oraz potwierdzam, że zapoznałem się z Regulaminem 

Konkursu, w tym z klauzulą informacyjną oraz że akceptuję postanowienia tego Regulaminu. 

Jednocześnie, w związku z przystąpieniem do Konkursu, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez 

Organizatora moich danych osobowych zakresie imienia, nazwiska, w razie przyznania mi nagrody 

– dodatkowo na przetwarzanie danych osobowych w zakresie numeru PESEL, nr rachunku 

bankowego w celach związanych z udziałem w Konkursie Wydawnictwa Ferment w tym dla celów 

wypłacenia przyznanej mi nagrody. 

 

 

Wzór Oświadczenia Laureata Konkursu Krzyżówkowego, do celów podatkowych oraz 

wydania nagrody. 

 

 

 

Dane osobowe Laureata Konkursu Wyd. Ferment 

 

Imię i Nazwisko 
 

PESEL 
 

Nazwa Banku 
 

Nr rachunku 

bankowego Laureata 

 

 

 

 

 

………………………………….. 
(czytelny podpis Laureata Konkursu) 

 


