
Regulamin konkursów na portalu ekai.pl:  

1. Organizatorem konkursu jest Katolicka Agencja Informacyjna Sp. z o.o., z siedzibą 

przy Skwerze Kard. S. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym 

Rejestrze Sądowym pod numerem 0000082398.  

2. Data zakończenia Konkursu: termin wskazany w informacji o konkursie na stronie 

www.ekai.pl.  

3. Miejscem konkursu: Polska oraz zagranica.  

 

Przedmiot konkursu oraz zasady przyznawania nagród:  

4. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie osób, które zostaną nagrodzone, zwane dalej 

Zwycięzcami.  

5. Nagrody zostaną przesłane indywidualnie do każdego ze Zwycięzców na wskazane 

przez nich adresy pocztowe.  

6. W konkursie może wziąć udział każdy użytkownik portalu ekai.pl  

7. W konkursie mają prawo wziąć udział tylko osoby pełnoletnie.  

8. Głosować można tylko raz.  

9. Głosowanie polega na wysłaniu poprawnej odpowiedzi na wskazany w informacji 

konkursowej adres e-mail: konkurs@ekai.pl.  

10. Wraz z poprawną odpowiedzią na pytanie konkursowe należy przesłać także adres 

pocztowy (imię, nazwisko, adres zamieszkania z kodem pocztowym) na który ma zostać 

przesłana Nagroda w razie wylosowania w konkursie.  

11. Kryterium wyłonienia osób nagrodzonych jest udzielenie poprawnej odpowiedzi, 

która podlega ocenie Komisji Konkursowej Organizatora.  

12. Zwycięzcy zostaną wyłonieni w losowaniu wiadomości e-mail wraz z podaniem 

prawidłowej odpowiedzi i adresu pocztowego.  

13. Każdy ze zwycięzców konkursu zostanie poinformowany o wygranej za pomocą e-

maila lub telefonicznie.  

14. Każdy ze zwycięzców konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia, 

nazwiska oraz miejsca zamieszkania (wyłącznie nazwa miejscowości), na stronach 

serwisu ekai.pl. Lista zwycięzców będzie opublikowana na stronach serwisu ekai.pl po 

zakończeniu konkursu.  



15. Pełną odpowiedzialność za realizację nagród ponosi Organizator. 2  

16. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą lub nie spełnienia 

wymogów podanych w punkcie 4 nagroda zostanie przyznana kolejnemu uczestnikowi z 

listy uczestników spełniającemu warunki konkursu.  

17. Nagroda zostanie przesłana drogą pocztową. Warunkiem otrzymania nagrody jest 

podanie przez Zwycięzcę poprawnego adresu pocztowego.  

18. Nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.  

 

Postanowienia końcowe:  

19. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia akcji z 

niniejszym regulaminem, służy każdemu uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty zakończenia 

akcji.  

20. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem 

nieważności skierowanej na adres Katolicka Agencja Informacyjna, Skwer Kard. S. 

Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora 

w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres 

podany przez Uczestnika.  

21. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady przeprowadzania 

akcji.  

22. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się ogólnie 

obowiązujące przepisy prawa polskiego.  

23. Uczestnik wyraża zgodę na przechowywanie, wykorzystywanie i przetwarzanie przez 

Katolicka Agencja Informacyjna Sp. z o.o., swoich danych osobowych w celach 

promocyjnych, informacyjnych, reklamowych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 

29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz. 833) oraz 

zgodę na otrzymywanie informacji promocyjnych, informacyjnych, reklamowych i 

marketingowych o usługach i produktach Katolicka Agencja Informacyjna Sp. z o.o., na 

podany adres oraz e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 

drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204). Uczestnik może w każdej chwili uzyskać 

dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. 

Uczestnik wyraża zgodę na przesłanie nagrody za pośrednictwem Poczty Polskiej. 


