
Regulamin konkursu we wkładce tematycznej do miesięcznika „Aspekt Polski” 
pt. „316. Pamięci Cichociemnych”

1. Organizatorem konkursu Katolicki Klub im. Św. Wojciecha, wydawca miesięcznika „Aspekt Polski”.

2. Konkurs polega na udzielaniu odpowiedzi na opublikowane w trzech kolejnych wydaniach miesięcznika 
„Aspekt Polski” (październik, listopad i grudzień 2016 r.), we wkładce tematycznej pt. „316. Pamięci 
cichociemnych”. Pytania konkursowe związane będą z tematyką artykułów opublikowanych w powyższej 
wkładce tematycznej. Konkurs jest dofinansowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej. 

3. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba pełnoletnia, z wyjątkiem członków redakcji Katolickiego 
Klubu im. Św. Wojciecha i miesięcznika „Aspekt Polski” oraz współpracowników, którzy współpracowali
z redakcją w ciągu ostatnich dwóch lat.

4. Udział w konkursie następuje poprzez przesłanie na adres redakcji (pocztowy lub e-mailowy) podany
w ogłoszeniu konkursowym, w terminie wskazanym w ogłoszeniu, odpowiedzi na zadane pytanie. W 
przypadku listów nadesłanych pocztą decyduje wpływu do redakcji, w przypadku listów przesłanych pocztą 
elektroniczną – data otrzymania. Do listów wysłanych pocztą elektroniczną nie należy dołączać żadnych 
załączników, a całą treść korespondecji umieścić bezpośrednio w mailu.

5. Jeden uczestnik konkursu może przesłać tylko jedną odpowiedź. Obowiązkiem uczestnika konkursu jest 
podanie imienia i nazwiska oraz dokładnego adresu. W przypadku listów przesłanych pocztą należy na 
kopercie dopisać „Konkurs”, w przypadku listów przesłanych pocztą elektroniczną – w temacie przesyłki 
należy wpisać „Konkurs”.

6.Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za listy niedostarczone z powodu błędnego 
zaadresowania lub wpisania błędnego adresu mailowego.

7. Osoby, które udzielą prawidłowej odpowiedzi na zadane w ogłoszeniu konkursowym pytanie, wypełnią 
obowiązki, o którym mowa w pkt. 4 i 5 oraz wyślą odpowiedź w terminie wskazanym w ogłoszeniu, wezmą 
udział w losowaniu nagród. 

8. Losowanie odbywać się będzie w siedzibie redakcji, w obecności co najmniej trzech członków redakcji, 
podanych z imienia i nazwiska w protokole z losowania w następujących terminach: 8 listopada, 7 grudnia, 
27 grudnia 2016 r. Udział w losowaniu wezmą wyłącznie listy zawierające poprawne odpowiedzi. W toku 
losowania zostaną wybrane trzy listy, których autorzy otrzymają nagrody książkowe. Nagrody zostaną 
przesłane do uczestników pocztą. Wyviąg z protokołu konkursu wraz z wynikami zostaną opublikowane na 
stronie internetowej www.aspektpolski.pl oraz w następnym po losowaniu wydaniu „Aspektu Polskiego”.

10. Zgłoszenie swojego udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją zasad regulaminowych. 
Uczestnik poprzez nadesłanie zgłoszenia do konkursu wyraża tym samym zgodę na podanie na łamach 
miesięcznika „Aspekt Polski” imienia i nazwiska i miasta zamieszkania. 

11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

Katolicki Klub im. Św. Wojciecha
Redakcja miesięcznika „Aspekt Polski”


