Regulamin Gry Miejskiej
„Znajdź Wadę na miesiąc przed premierą”
§ 1.
Organizatorzy
1. Organizatorem Gry Miejskiej jest Wydawnictwo Poznańskie sp. z o. o. z siedzibą w
Poznaniu, ul. Fredry 8 zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w
Poznaniu pod numerem KRS: 0000123127 we współpracy z następującymi blogami:
Kawiarenka Kryminalna (Katowice), Przeczytanki (Gdańsk), Maszyna Do Pisania, Centrum
Kultury Dwór Artusa (w obydwu przypadkach Toruń) oraz Kto czyta, żyje podwójnie (Poznań)
i Mozaika Literacka (Warszawa).
2. Przez realizację gry rozumie się rozmieszczenie egzemplarzy przedpremierowych zgodnie z
ustaleniami przedstawionymi na Facebooku i/lub Instagramie przez 5 blogów realizujących
zadania Gry Miejskiej w 5 różnych miastach na terenie Polski.
§ 2.
Zasady Gry Miejskiej
1. Gra Miejska odbywa się od 9 do 15 kwietnia 2019 roku.
2. Uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik”) może być każda osoba, która do dnia
15.04.2019 r. włącznie weźmie udział w wyzwaniach prezentowanych na profilach
społecznościowych 5 wspomnianych blogów.
3. Zadaniem uczestników jest odnalezienie przedpremierowych egzemplarzy Wady Roberta
Małeckiego według wskazówek przedstawionych na profilach w mediach społecznościowych
poszczególnych współorganizatorów, czyli Przeczytanek, Kawiarenki Kryminalnej, Zbrodni w
Bibliotece i Dworu Artusa, Kto czyta, żyje podwójnie oraz Mozaiki Literackiej. Egzemplarze
zostaną rozmieszczone w 5 miastach na terenie Polski: w Gdańsku, Katowicach, Toruniu,
Poznaniu i Warszawie.
4. Udział w grze jest bezpłatny.

§ 3.
Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje Uczestników z tytułu organizowanego konkursu, powinny być
składane Organizatorowi w formie e-mailowej na adres konkurs@czwartastrona.pl przez cały
czas trwania konkursu, jednak nie później niż w terminie 30 dni od ogłoszenia zasad
konkursu. W tytule wiadomości e-mail należy wpisać „Gra Miejska Wada”.
2. Organizator, w terminie 14 dni od doręczenia mu reklamacji, rozpatrzy zgłoszoną
reklamację i poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.
3. Decyzja Organizatora w zakresie rozpatrzenia reklamacji kończy postępowanie
reklamacyjne.
§ 4.
Postanowienia końcowe
1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej Organizatora
(www.czwartastrona.pl). Każdy Uczestnik ma prawo zapoznania się z treścią regulaminu.
2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos
rozstrzygający należy do Organizatorów.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie z ważnych
przyczyn. Aktualny regulamin to ten widniejący na stronie internetowej.
Zezwalamy na wyświetlanie, kopiowanie, dystrybucję i użytkowanie tego regulaminu i wszelkich jego
pochodnych pod warunkiem umieszczenia informacji o twórcy (w formie adnotacji "Na podstawie regulaminów
zespołu Wydawnictwa Poznańskiego", prosimy też pamiętać o linku do naszej strony).

