
Regulamin konkursu “Masz Misję! Nagraj Seksmisję” 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu “Masz Misję! Nagraj Seksmisję” (dalej zwanego „Konkursem”) jest 
Audioteka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 12, 02-673 Warszawa, wpisana 
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 
m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 
0000391239, kapitał zakładowy 2117208,00, NIP 521-38-18-086, (zwany dalej „Organizatorem”) 

2. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem", oraz 
przepisami prawa polskiego, a w szczególności przepisami Kodeksu Cywilnego. 

3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 
r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) i nie podlega regulacjom zawartym w ww. ustawie                                                                  
i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy. 

4. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. 
Uczestnicy Konkursu muszą działać zgodnie z regulaminem konkursu. Warunkiem przystąpienia do 
konkursu jest aktywna usługa Audiobooki w Play. Wzięcie udziału w Konkursie następuje poprzez 
umieszczenie zgłoszenia na stronie konkursowej zamieszczonej pod 
adresem  http://audioteka.pl/go/seksmisja 

5. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych 
podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie 
Organizatora, ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo. 

6. Konkurs trwa od dnia 21.06.2017 roku do dnia 11.07.2017 roku do godz. 23:59 (dalej „Czas Trwania 
Konkursu”). 

7. Konkurs odbywa się na dedykowanym landing page (stronie konkursowej) , dostępnej pod 
adresem  http://audioteka.pl/go/seksmisja, gdzie klient pozostawia zgłoszenie konkursowe. 

§2 

Zasady Konkursu 

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest zamieszczenie na stronie  nagrania audio, na którym Uczestnik 
Konkursu odczytuje tekst dostępny na stronie  http://audioteka.pl/go/seksmisja Dopuszczalny format 
nagrania to plik mp3, acc, m4a o maksymalnym rozmiarze 5 MB. Nagranie stanowić będzie Zgłoszenie 
Konkursowe. 

2. Zwycięzcę wyłoni trzyosobowa Komisja Konkursowa, w której w skład wchodzi dwóch 
przedstawicieli Audioteka Spółka Akcyjna i jeden przedstawiciel P4 Sp. z o.o. 

3. Kryteriami, wg których Komisja Konkursowa wyłoni zwycięzcę konkursu, będą punkty przyznawane 
za dodane nagranie: od 0 do 30 punktów. Kryteriami, wg których przyznawane będą punkty, są: 
intonacja, interpretacja, modulacja głosu.  

4. Na podstawie zdobytych punktów tworzony jest ranking Uczestników. 

5. W przypadku podejrzenia o działania niezgodne z Regulaminem, Organizator zastrzega sobie prawo 
w każdym momencie do natychmiastowego wykluczenia z Konkursu Uczestnika. 

 

§3 

Nagrody 

1. Nagrodami w Konkursie są: 

1 miejsce – rola dalszoplanowa przy nagraniu Audiobooka „Seksmisja” z Jerzym Stuhrem 
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2 i 3 miejsce-  wizyta w studio podczas nagrania Audiobooka. 

2. Zwycięzcy Konkursu przysługuje prawo do odmowy przyjęcia nagrody. Nieprzyjęta nagroda 
przepada, zaś Zwycięzcy nie przysługuje z tego tytułu zadośćuczynienie finansowe. 

3. Organizator zastrzega, że nie zwraca kosztów dojazdu do studia nagrań, udział w nagraniu, o którym 
mowa w pkt.1 powyżej, nie jest odpłatny. 

4. Zwycięzcy Konkursu, określeni w pkt. 1 powyżej będą informowani telefonicznie  i SMS-em o 
zaproszeniu na nagranie, które odbędzie się w dniach 25-26.07.2017.  

5. Jeśli trzykrotna próba kontaktu ze Zwycięzcą nie powiedzie się zostanie wysłany SMS z prośbą o 
kontakt. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 12 godzin, uczestnik zostanie wykluczony z przyznania 
nagrody a komisja wyłoni kolejnego zwycięzcę. 

7. Osoby, które otrzymają nagrodę określoną w pkt 1., zostaną zaproszone na do studia nagrań, gdzie 
nagrywany będzie Audiobook „Seksmisja”. Nagranie odbędzie się w dniach 25-26 lipca 2017 w 
Warszawie. Organizatorem jest Audioteka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 
12, 02-673 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000391239, kapitał zakładowy 2117208,00, NIP 521-38-
18-086 

9. Organizator oświadcza, że w związku z tym, że wartość nagród, o których mowa powyżej jest niższa 
niż 760 PLN, nie ma obowiązku odprowadzenia od nich podatku dochodowego od osób fizycznych. 

§4 

Ogłoszenie Zwycięzców oraz wydawanie nagród 

1. Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcami telefonicznie w dniach 12-18 lipca 2017. 

2. Nagranie audiobooka „Seksmisja”  odbędzie się w dniach 23- 26 lipca w Warszawie, w miejscu i o 
godzinie podanej przez Organizatora. 

3. Niemożność uczestniczenia w nagraniu w dacie określonej w pkt.2, powoduje utratę przez Zwycięzcę 
prawa do nagrody, zaś Zwycięzcy nie przysługuje z tego tytułu zadośćuczynienie finansowe. 

§5 

Przetwarzanie danych osobowych 

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 
roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Organizator powierzy 
przetwarzanie danych osobowych Uczestników Audioteka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. 
Konstruktorska 12, 02-673 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000391239, kapitał zakładowy 2117208,00, 
NIP 521-38-18-086. W celu umożliwienia przeprowadzenia nagrania, a także dane osobowe 
Zwycięzców zostaną przekazane Audioteka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 
12, 02-673 Warszawa. 

3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym 
rozdysponowania nagród, publikacji wyników oraz uzyskanie danych statystycznych dotyczących 
popularności i korzystania z aplikacji konkursowej. 

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, w tym żądania do ich poprawienia bądź 
aktualizacji. Korespondencja dotycząca danych osobowych powinna być kierowana na adres: 
Audioteka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 12, 02-673 Warszawa, wpisana 
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 
m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 
0000391239, kapitał zakładowy 2117208,00, NIP 521-38-18-086 

§6 



Prawa autorskie 

1. Zwycięzca oświadcza, iż nagranie, które dodał do aplikacji konkursowej, przedstawia jego głos i że 
jest wyłącznym dysponentem praw do swojego wizerunku, a także nie są mu znane jakiekolwiek prawa 
osób trzecich, które mogłyby zostać naruszone poprzez zgłoszenie swojego nagrania do Konkursu. 
Wymagane jest podpisanie oświadczenia przed nagraniem Audiobooka. 

§7 

Reklamacje 

1. Każdy Uczestnik może składać Organizatorowi reklamacje w przedmiocie przeprowadzania 
Konkursu. 

2. Reklamację należy zgłosić Organizatorowi na adres konkurs.seksmisja@audioteka.com z podaniem 
adresu zwrotnego e-mail, na który ma być przesłana odpowiedź. 

3. Reklamacje można składać przez cały czas trwania Konkursu oraz przez okres 5 dni po ogłoszeniu 
wyników. 

4. Organizator rozpatruje reklamacje w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania. 

5. O rozpatrzeniu reklamacji Organizator poinformuje Uczestnika, który złożył reklamację, na adres            
e-mail wysłanym na adres zwrotny Uczestnika. 


