
REGULAMIN KONKURSU Z OKAZJI DNIA DZIECKA 

 

1. Organizatorem konkursu jest właściciel marki oknaaluminiowe.pl. 

2. Konkurs rozpoczyna się 01.06.2017 r. i trwać będzie do 09.06.2017 r. 

3. Temat prac konkursowych brzmi: „Mój wymarzony dom”. 

4. W konkursie mogą brać udział dzieci do 14 roku życia. 

5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 16.06.2017 r. 

Warunki uczestnictwa w konkursie. 

1. Prace konkursowe należy przesyłać na adres j.widawski@oknaaluminiowe.pl z 

dopiskiem „Dzień Dziecka” (format .pdf lub .jpg) lub przesłać/złożyć w siedzibie 

firmy Yawal S.A. (ul. Lubliniecka 26, 42-284 Herby) do dnia 09.06.2017 roku. 

2. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice. Temat 

pracy: „Dom moich marzeń”. 

3. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi dowolną 

techniką, maksymalny format pracy: A3.  

4. Prace muszą zawierać dodatkowo krótki opis: „Dlaczego mój wymarzony dom jest 

wyjątkowy?”. W przypadku dzieci nieumiejących pisać opis na podstawie słów 

dziecka może wykonać opiekun.   

5. Każdy z uczestników może przekazać tylko jedną pracę. 

6. Uczestnik konkursu, przekazując pracę, oświadcza, że przysługuje mu prawo 

majątkowe i osobiste do przekazanej pracy. 

7. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię 

i nazwisko, wiek, adres, telefon opiekuna. Dane te będą służyć do kontaktu 

organizatora z uczestnikiem konkursu.  

8. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą 

udostępniane podmiotom trzecim. 

9. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać 

będzie niezakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody. 

Wyniki konkursu i nagrody 

1. Jury powołane przez organizatora spośród przekazanych prac wyłoni laureatów 

konkursu. 

2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność. 

3. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej 

www.oknaaluminiowe.pl i na profilu firmy na portalu Facebook. 

4. Nagrody zostaną przyznane za pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Nagrodami będą 

zestawy klocków Lego. 

5. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak również prawo do 

nieprzyznania nagród. 

6. Decyzja jury w kwestii laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest 

ostateczna. 

7. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na ich 

równowartość pieniężną. 
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Postanowienia końcowe: 

1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na opublikowanie fotografii pracy 

na stronie www.oknaaluminiowe.pl i profilu marki na portalu Facebook.  

2. Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac i fotografii prac na wszelkich 

polach eksploatacji. 

3. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin. 

4. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie www.oknaaluminiowe.pl 

oraz w siedzibie Yawal S.A. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do: 

a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów 

prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu. 

b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny, 

c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac, 

d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu. 
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