Regulamin Konkursu
„Pomaluj swój świat kredkami Staedtler”
§ 1 Organizacja Konkursu
1. Organizatorem Konkursu jest sklep SKRZAT z siedzibą w Luboniu przy ul.

Żabikowskiej 45, 62-030 Luboń.

2. Fundatorem nagród w konkursie jest Gdd spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością spółka komandytowa Pl. Konstytucji 4 lok. 28, 00-552
Warszawa

§ 2 Przedmiot Konkursu
1. Zadanie konkursowe: „Pomaluj swój świat kredkami Staedtler” - kup kredki
Staedtler z limitowanej kolekcji Johanny Basford w sklepie Skrzat w Luboniu,
zainspiruj się kolorowankami dla dorosłych, pokaż nam swoją pracę na
Facebooku i wygraj ekskluzywne kredki Staedtler o wartości 55zł.

§ 3 Uczestnictwo w Konkursie
1. W konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, powyżej 18 roku
życia, które posiadają konto w serwisie Facebook.

§ 4 Zasady Konkursu
1. Na profilu Skrzat w serwisie Facebook uczestnikom zostanie
zaprezentowane zadanie konkursowe: „Pomaluj swój świat kredkami
Staedtler”.
2. Rysunek należy zamieścić w formie komentarza do postu konkursowego.
3. Dziesięć najciekawszych i najbardziej kreatywnych prac w formie

kolorowanek dla dorosłych nagrodzimy kredkami Staedtler o wartości 55 zł.
4. Na wykonanie zadania konkursowego Uczestnik ma czas od dnia 28.11.2016
r. godz. 10:30 do dnia 18.12.2016 r. (do godz. 23:59).
5. Jeden Uczestnik może zamieścić jedną odpowiedź na zadanie konkursowe,
o którym mowa w § 2.

§ 5 Rozstrzygnięcie Konkursu
1. Zwycięzca Konkursu wyłoniony zostanie przez Organizatorów, którzy wybiorą
dziesięć najbardziej kreatywnych prac i nagrodzą ich Autorów. Decyzja
Organizatorów jest ostateczna i nieodwołalna.
2. Autorzy 10 najciekawszych prac otrzymają ekskluzywne kredki Staedtler

o wartości 55zł.

3. Fundatorem nagród jest firma Gdd spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

spółka komandytowa Pl. Konstytucji 4 lok. 28, 00-552 Warszawa

4. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane w dniu 19 grudnia 2016 r. na profilu

sklepu Skrzat Luboń. Zwycięzców Konkursu powiadomimy o wygranej za
pośrednictwem profilu Facebook.

§ 6 Postanowienia ko ńcowe
1. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.
2. Zwycięzcom Konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości
Nagrody w gotówce.
3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany warunków
lub przedłużenia Konkursu w razie wystąpienia przyczyn od niego nie
zależnych.
4. Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża także zgodę na przetwarzanie
przez Organizatora jego danych osobowych w celach związanych z
organizacją Konkursu. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy
zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zmianami).
5. Przystępując do Konkursu Uczestnik jednocześnie potwierdza, że zapoznał
się z treścią niniejszego Regulaminu oraz że wyraża zgodę na jego treść i
akceptuje jego warunki.

