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§ 1. Postanowienia Ogólne
Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem") zawiera ogólne warunki uczestnictwa w
konkursie SALMO (zwanym dalej „Konkursem"), którego organizatorem jest Redakcja
Miesięcznika „Wiadomości Wędkarskie” z siedzibą w Warszawie przy ul. Twardej 42 (dalej:
„Organizator”)
Udział w Konkursie mogą brać pełnoletnie osoby fizyczne lub osoby niepełnoletnie za zgodą
ich opiekunów prawnych (zwane dalej „Uczestnikami").
Nagrody, o których mowa poniżej przysługują Uczestnikom, z wyłączeniem:
1. pracowników organizatora,
2. innych osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu,
osób najbliższych wobec osób wymienionych w pkt. 1 i 2 powyżej, to jest osób będących
wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej
samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a
także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.
Zasady uczestnictwa w Konkursie określała będzie instrukcja zawarta w materiałach
konkursowych opublikowanych w miesięczniku „Wiadomości Wędkarskie”, zgodna z
niniejszym Regulaminem dostępnym w siedzibie organizatora i na stronie internetowej
www.ww.media.pl.
Organizator zastrzega sobie prawo zmian postanowień Regulaminu w każdym czasie, w razie
zaistnienia szczególnych uzasadniających to okoliczności. O dokonanych zmianach
Organizator poinformuje na swojej stronie internetowej
Decyzja organizatora w sprawach związanych z Konkursem jest ostateczna i nie przysługuje
od niej odwołanie.
Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o
grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).

§ 2. Komisja Konkursowa
Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu
dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych,
Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja Konkursowa"). W skład Komisji
Konkursowej wejdą 3 osoby delegowane przez Organizatora. Decyzje podjęte przez Komisję
Konkursową są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

§ 3. Zasady uczestnictwa w Konkursie
Udział w Konkursie polega na:
1. Odpowiedzi przez Uczestnika Konkursu na zamieszczone w numerze 3/2018 miesięcznika
„Wiadomości Wędkarskie” pytanie umieszczone w ramce oraz przesłaniu tej odpowiedzi
wraz z kuponem załączonym w numerze 3/2018 „Wiadomości Wędkarskich” pod adres
Organizatora.

2. Przedstawieniu przez Uczestnika propozycji tematu artykułu, który winien zostać
zamieszczony na łamach „Wiadomości Wędkarskich”.
Odpowiedzi na pytanie wraz z kuponem oraz propozycją tematu artykułu, o których mowa w
pkt. 1 i 2 niniejszego paragrafu należy przesyłać pod adres Organizatora za pośrednictwem
poczty w terminie wskazanym przez Organizatora w materiałach konkursowych
opublikowanych w miesięczniku „Wiadomości Wędkarskie”.
Nagroda zostanie przyznana Uczestnikowi, który udzieli prawidłowej odpowiedzi na pytanie
zamieszczone w numerze 3/2018 miesięcznika „Wiadomości Wędkarskie” i jednocześnie
prześle wymagany kupon znajdujący się w numerze 3/2018 miesięcznika „Wiadomości
Wędkarskie” oraz którego propozycja tematu artykułu zostanie przez Komisję Konkursowa
uznana za najbardziej interesującą.
Przyznane nagrody będą przesyłane pocztą lub kurierem na adres korespondencyjny Laureata
nie później niż w terminie 60 dni po zakończeniu Konkursu.
Uczestnik, któremu decyzją Komisji Konkursowej, zostanie przyznana nagroda w Konkursie
zostanie o tym powiadomiony poprzez umieszczenie na łamach kolejnego numeru
miesięcznika „Wiadomości Wędkarskie” jego imienia, nazwiska oraz miejscowości
zamieszkania.
W przypadku rezygnacji przez Laureata z nagrody lub nieodebrania przez Laureata nagrody
wysłanej pocztą lub kurierem na jego adres korespondencyjny, prawo do uzyskania nagrody
przechodzi na następnego Uczestnika konkursu spełniającego wymagania wskazane w ust. 3
niniejszego paragrafu, który zaproponował temat artykułu wybrany przez Komisję
Konkursową jako kolejny najbardziej interesujący. Procedura ta powtarzana będzie nie więcej
niż trzykrotnie. Jeżeli podczas danej procedury nie zostanie wyłoniony Laureat, nagroda
przechodzi do dyspozycji Organizatora.
§ 4. Nagrody
Obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od Nagród obciąża Laureata.
Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) w przypadku dochodu z tytułu
wygranej w konkursie, w których jednorazowa wartość przekroczy kwotę 760 złotych brutto,
zwycięzca obowiązany jest zapłacić zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10%
wygranej. Na podstawie art. 41 ust. 7 ww. ustawy w przypadku nagród rzeczowych, których
jednorazowa wartość przekroczy kwotę 760 złotych brutto Organizator zobligowany jest do
pobrania od Laureata kwoty należnego zryczałtowanego podatku, stanowiącej 10 % wartości
wygranej przed jej udostępnieniem.
Niedokonanie przez Laureata wpłaty na rzecz Organizatora kwoty należnego podatku w
terminie 30 dni od dnia poinformowania go o wygraniu konkursu skutkuje wygaśnięciem
prawa do nagrody.
Laureatom nie przysługują roszczenia o zamianę Nagrody rzeczowej na inną nagrodę
rzeczową lub pieniężną.
Jakiekolwiek roszczenia Uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania Nagrody, która nie
została im przyznana są wyłączone.
Nieodebranie przyznanej Nagrody wysłanej za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres
korespondencyjny Laureata oznacza wygaśnięcie prawa do Nagrody i powoduje wygaśnięcie
wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.
§ 5. Dane osobowe
Podczas trwania Konkursu Organizator będzie gromadził dane osobowe Uczestników w
doraźnym zbiorze danych osobowych, które następnie będą przez niego przetwarzane, a po

rozstrzygnięciu konkursu niezwłocznie usuwane. Administratorem danych osobowych będzie
Organizator Konkursu.
Dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, tj.
kontaktowania się z Uczestnikami i wydania nagród Laureatom.
Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu odbywać się będzie na zasadach
przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002
r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie, a Uczestnicy mają
prawo wglądu do danych oraz ich poprawiania.
Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
§ 6. Postanowienia końcowe
Postanowienia niniejszego Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich
wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursowej.
Konkurs może być prowadzony tylko zgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej prawem i postanowieniami niniejszego Regulaminu.
Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Konkursu.

