REGULAMIN KONKURSU „MÓJ ZAMEK Z BAJKI”
organizowanego przez
Primo Polska S.A.
Studencka 31 lok.2
02-735 Warszawa
www.primo-polska.pl
marketing@primo-polska.pl
we współpracy z sklepem – klientem Primo Polska,
zgłoszonym do udziału w akcji przez przedstawiciela Primo Polska.
Regulamin konkursu:
§1
Organizatorem konkursu plastycznego jest firma Primo Polska S.A. – wyłączny dystrybutor marki
Faber-Castell w Polsce we współpracy ze sklepem SKRZAT w Luboniu
§2
Uczestnikami konkursu mogą być dzieci w wieku do lat 12 włącznie.
§3
Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zakup dowolnych produktów Faber-Castell
w sklepie SKRZAT w Luboniu, o wartości co najmniej 10zł brutto w czasie trwania konkursu.
§4
Uczestnicy przygotowują prace plastyczne pod tytułem „mój zamek z bajki” przy wykorzystaniu
kredek ołówkowych, kredek świecowych i flamastrów. Prace muszą nawiązywać do tytułowego
zamku.
§5
Każdy uczestnik za zgodą rodzica i/lub opiekuna może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie
wykonaną pracę.
§6
Zgłoszenie pracy odbywa się poprzez przekazanie podpisanego rysunku w pracownikowi sklepu,
gdzie został dokonany zakup produktów Faber-Castell w czasie trwania konkursu.
§7
Do rysunku należy dołączyć kopię paragonu stanowiącego dowód spełnienia warunku §3
niniejszego regulaminu.
§8
Prace konkursowe powinny zostać opisane w następujący sposób:
Imię i nazwisko autora
Wiek
Telefon kontaktowy rodzica lub opiekuna w celu poinformowania o nagrodzie
§9
Konkurs rozpoczyna się 19.08.2013 a kończy się 15.09.2013 (ostatni dzień przyjmowania prac
konkursowych).
§10
Do 23.09.2013 komisja konkursowa w skład której wejdą przedstawiciele firmy Primo Polska wyłoni
3 zwycięskie prace w każdym sklepie biorącym udział w akcji. Zwycięskie prace zostaną
nagrodzone zestawem produktów Faber-Castell i/lub Creativity for Kids. Wybrani autorzy
najciekawszych prac otrzymają nagrody pocieszenia w postaci drobnych produktów i gadżetów.
§11
Wyniki konkursu i nagrody zostaną dostarczone do sklepu do dnia 30.09.2013 przez organizatora
konkursu.
§12

Sklep jest zobowiązany poinformować zwycięzców konkursu i osoby wyróżnione o wynikach
(telefonicznie i w formie listy wywieszonej w sklepie) i zaprosić po odbiór nagród.
§ 13
Rodzice lub opiekunowie dziecka biorącego udział w konkursie wyrażają zgodę na zastosowanie się
do niniejszego regulaminu oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę
Primo Polska S.A. oraz sklep SKRZAT w Luboniu na zasadach określonych w ustawie o ochronie
danych osobowych z dn. 29.09.1997 – Dz.U. nr 133 – wyłącznie na potrzeby konkursowe.
§ 14
Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Primo Polska S.A. (ul. Studencka 31 lok. 2, 02-735
Warszawa) oraz w sklepie SKRZAT w Luboniu. Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać
pod numerami telefonu tel. 22 543 36 71 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:
marketing@primo-polska.pl
§ 15
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac konkursowych w
celach reklamowych (w prasie, na stronie internetowej, w materiałach marketingowych firmy)

