BLOG
Konkurs trwa od 20 do 28 kwietnia 2016 roku.

3.

Uczestnikami Konkursu mogą być wszystkie osoby, które polubiły stronę Psychologia przy kawie
na www.facebook.com (https://www.facebook.com/Psychologia-przy-kawie1622806141305419/)

4.

Zadanie konkursowe to wymyślenie pytania do autorki książki „Nie jesteśmy bogami” Pani Jolanty
Gromadzkiej – Anzelewicz, którego nie zadano w czasie wywiadu opublikowanego 15 kwietnia
2016 roku na blogu www.psychologiaprzykawie.pl lub napisze komentarz pod postem z wywiadem na stronie bloga lub stronie facebook’owej https://www.facebook.com/Psychologia-przykawie-1622806141305419/

5.

Rozwiązanie zadania konkursowego należy przesłać do 28 kwietnia do godz. 23.59 poprzez wypełnienie formularza na stronie http://www.psychologiaprzykawie.pl/kontakt

6.

Nagrodą jest 1 egzemplarz książki „Nie jesteśmy bogami” z autografem autorki Pani Jolanty Gromadzkiej – Anzelewicz.

7.

Zwycięzcę wyłoni jury złożone z autorek bloga www.psychologiaprzykawie.pl

8.

Uczestnik Konkursu oświadcza, że przysługuje mu do nadesłanych treści wyłączne oraz nieograniczone prawo autorskie (osobiste oraz majątkowe).

9.

Ogłoszenie wyników odbędzie się 29 kwietnia na stronie Psychologia przy kawie na
www.facebook.com (https://www.facebook.com/Psychologia-przy-kawie-1622806141305419/

10.

Zwycięzca Konkursu wyraża zgodę na podanie danych osobowych niezbędnych do dostarczenia
nagrody.

www.psychologiaprzykawie.pl;

e-mail: psychologiaprzykawie@gmail.com
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13.

bez ograniczeń co do czasu i miejsca w tym w szczególności do korzystania w sieci Internet;
z chwilą zamieszczenia zgłoszenia do Konkursu;
bezwarunkowo;
na następujących polach eksploatacji:
(i) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania treści, całości, części lub wybranych fragmentów, w tym w szczególności wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej, wprowadzania do własnych baz danych i przechowywania w archiwach i pamięci komputerowej;
(ii) w zakresie rozpowszechniania treści, w całości, części lub wybranych utworów, w tym
publicznego udostępniania opinii w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym t.j. udostępniania w sieci Internet, w szczególności poprzez strony www.psychologiaprzykawie.pl oraz www.facebook.com (https://
www.facebook.com/Psychologia-przy-kawie-1622806141305419/
Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie wiadomości poprzez formularz http://
www.psychologiaprzykawie.pl/kontakt.html z informacją o takiej rezygnacji z adresu e-mail, podanego
przez Uczestnika podczas zgłoszenia. Po otrzymaniu oświadczenia o rezygnacji z Konkursu Organizator usunie odpowiedź nadesłaną przez osobę rezygnującą z udziału w Konkursie.
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Zwycięzca Konkursu udziela Organizatorowi Konkursu niewyłącznej licencji do korzystania z treści przesłanych w Konkursie: w całości, w części lub wybranych fragmentach na zasadach poniżej opisanych:

www.psychologiaprzykawoie.pl

12.
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Zwycięzca Konkursu automatycznie wyraża zgodę na możliwość ewentualnego opublikowania przesłanych
przez niego treści (wraz z podaniem autora) na stronie internetowej www.psychologiaprzykawie.pl oraz
www.facebook.com (https://www.facebook.com/Psychologia-przy-kawie-1622806141305419/
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