
ZASADY KONKURSU „Zamień swój blog w książkę!” 
Kraków, 18 czerwca 2016

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu „Zamień swój blog w książkę!”, zwanym dalej Konkursem, jest Ridero 
IT Publishing, z siedzibą przy ul. Św. Filipa 23/4, 31-150 Kraków, NIP: 6783154052, zwany da-
lej Organizatorem.

2. Konkurs jest organizowany na zasadach opisanych w niniejszym dokumencie.
3. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do 

czynności prawnych, która jest autorem książek zgłaszanych do konkursu.
4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i inne osoby współpracujące przy 

organizacji Konkursu.
5. Konkurs skierowany jest do blogerów zarejestrowanych na konferencję Łódź Bloguje, która 

odbędzie się 18 czerwca 2016 r. w Łodzi.
6. Konkurs zostanie ogłoszony podczas konferencji Łódź Bloguje, 18 czerwca 2016 r. Szczegó-

łowe informacje zostaną wysłane mailem do osób zarejestrowanych na konferencję Łódź Blo-
guje.

PRZEBIEG KONKURSU

7. Zgłoszenie akcesu do Konkursu odbywa się poprzez utworzenie książki w serwisie Ridero oraz 
przesłanie na adres lodzbloguje@ridero.pl e-maila o treści: „Moja książka „TYTUŁ KSIĄŻKI” 
jest gotowa. Potwierdzam, iż jest to wersja ostateczna publikacji i niniejszym zgłaszam ją do 
konkursu „Zamień swój blog w książkę”, gdzie w miejsce TYTUŁ KSIĄŻKI należy wpisać tytuł 
utworzonej książki. Termin nadsyłania zgłoszeń w Konkursie upływa 31 lipca 2016 r.

8. Rozwiązanie Konkursu, w szczególności ogłoszenie imion i nazwisk zwycięzców Konkursu, 
nastąpi nie później niż 31 sierpnia na blogu Ridero.

9. Do udziału w Konkursie kwalifikują się osoby (zwane dalej Uczestnikami), które spełniły 
wszystkie poniższe warunki:
A. zarejestrowały się na konferencję „Łódź Bloguje” w dniu 18 czerwca 2016
B. zarejestrowały się w serwisie Ridero podając swój adres e-mail
C. przygotowały książkę do publikacji korzystając z serwisu Ridero
D. wysłały e-mail, o którym mowa w punkcie 7, nie później niż 31 lipca 2016

10. Jedna osoba może zgłosić więcej niż jedną książkę.
11. Przygotowane książki muszą być napisane w języku polskim.
12. Organizator pozostawia dowolność w zakresie formy literackiej i długości tekstu. Książki mogą 

zawierać zdjęcia lub ilustracje.
13. Uczestnik biorący udział w Konkursie oświadcza tym samym, że jest autorem zgłaszanej przez 

siebie książki, zgłoszona książka nie narusza praw osób trzecich, w tym autorskich praw oso-
bistych i majątkowych osób trzecich lub dóbr osobistych osób trzecich.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY

14. W celu rozstrzygnięcia Konkursu Organizator powoła Jury.
15. Spośród Uczestników Konkursu Jury wyłoni trzech Laureatów Nagrody Głównej – autorów naj-

ciekawszych, zdaniem Jury, zgłoszonych książek. Jury będzie brało pod uwagę takie kryteria, 
jak: wartość merytoryczna lub literacka, poprawność stylistyczna i językowa, estetyka książki 
(dobór okładki, układ tekstu).   

16. Nagrodą Główną w Konkursie jest wydruk 4 egzemplarzy zwycięskich książek zgłoszonych 
przez Laureatów oraz przesłanie jej do Laureatów na koszt Organizatora.

17. Nagroda Główna nie podlega zamianie na ich równowartość pieniężną.
18. Do 31.08.2016 r. wszystkim uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do bezpłatnego pobra-

nia wersji elektronicznych ich książek (tzw. e-booków) zgłoszonych na Konkurs we wszystkich 
formatach aktualnie udostępnianych przez Organizatora.



19. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania nagród dodatkowych, nie przewidzianych 
niniejszymi Zasadami, jak również do nie przyznania Nagrody Głównej.

20. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Laureaci Konkursu spełniają warunki okre-
ślone niniejszymi Zasadami, jak również przepisami prawa. W tym celu Organizator może zw-
rócić się do Laureatów Konkursu z prośbą o złożenie określonych oświadczeń, podania okre-
ślonych danych czy przedłożenia określonych dokumentów.

21. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej drogą mailową najpóźniej w terminie 7 
dni od daty rozwiązania Konkursu. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

22. Organizator oświadcza, że dane osobowe Uczestników Konkursu w zakresie: imię i nazwisko, 
adres e-mail będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w 
celach marketingowych. Organizator gwarantuje prawo wglądu uczestnika do swoich danych 
osobowych i ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych przez 
Organizatora. Dane osobowe Uczestników nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Poda-
nie danych przez uczestnika jest dobrowolne, jednakże konieczne do uczestniczenia w Kon-
kursie i otrzymania nagrody.

23. Organizator zastrzega, że czas trwania Konkursu może zostać przedłużony, a warunki Konkur-
su mogą ulec zmianie, o ile zmiana ta nie będzie zmianą na niekorzyść Uczestników Konkursu.

24. Organizator ustanawia konto e-mailowe dla wszelkiej korespondencji związanej z Konkursem 
pod adresem lodzbloguje@ridero.pl.  

25. W sprawach nienormowanych niniejszymi Zasadami zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
Cywilnego oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących.
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