Regulamin Konkursu „Pokój Marzeń”
I Postanowienia ogólne
1.1. Organizatorem konkursu „Pokój Marzeń”, zwanego dalej Konkursem, jest
Expositor sp. z o.o. (zwana dalej „Organizatorem”) z siedzibą w Lubinie przy ulicy
Stefana Kisielewskiego 5
1.2. Konkurs trwa od dnia 14.05.2018 roku do dnia 25.05.2018 roku.
1.3. W konkursie mogą wziąć udział dzieci z województwa dolnośląskiego w wieku od
5 do 10 lat
1.4. Uczestnikiem konkursu jest dziecko wraz z opiekunem prawnym, który dokonuje
zgłoszenia dziecka do konkursu. Zgłoszenie do konkursu następuje przez przesłanie
pracy konkursowej na adres e-mailowy Organizatora.
1.5. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu
i postanowień niniejszego Regulaminu.

II Warunki uczestnictwa w Konkursie i Zadanie Konkursowe
2.1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która:
A) ma nie mniej niż 5 lata i nie więcej niż 10 lat;
B) bierze udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub
opiekuna prawnego;
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2.3. Nadesłane zdjęcia prac na e-mail monika@expositor.pl do dnia 20.05.2018r.
2.4. Prace konkursowe muszą być pracami własnymi, wcześniej nie opublikowanymi.
2.5. Każdy uczestnik konkursu może przekazać tylko jedną pracę konkursową.
2.6. Przesłanie zdjęcia pracy konkursowej jest równoznaczne ze złożeniem przez
uczestnika konkursu oświadczenia, że przenosi nieodpłatnie na Organizatora
majątkowe prawa autorskie do pracy konkursowej oraz prawo do korzystania
i rozporządzania opracowaniem pracy konkursowej, nieograniczone w czasie.
2.7. Każdy uczestnik konkursu powinien oprócz zdjęcia swojej pracy wysłać tytuł,
imię i nazwisko, wiek, telefon i e-mail opiekuna. Dane te będą służyć do kontaktu

Organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace konkursowe, które nie będą podpisane,
nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.
2.8. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu uczestnictwa
w konkursie i nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Przesłanie zdjęcia pracy
konkursowej jest równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika konkursu
oświadczenia, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie
wskazanym w Regulaminie konkursu w celu przeprowadzenia konkursu, zgodnie
z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.
2.9. Przesłanie zdjęcia pracy konkursowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody
przez uczestnika konkursu na opublikowanie fotografii pracy konkursowej na
stronach internetowych www.home-interiors.pl oraz na Fanpage Organizatora.
2.10. Niespełnienie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu
będzie skutkować odmową zakwalifikowania pracy konkursowej do konkursu lub
utratą prawa do nagrody.

III. Wyniki konkursu
3.1. Ogłoszenie prac konkursowych zakwalifikowanych do konkursu nastąpi w dniu
21.05.2018 r. poprzez opublikowanie zdjęcia wraz z tytułem, imieniem i wiekiem
dziecka na Fanpage Organizatora.
3.2. Zwyciężają prace, które zbiorą najwięcej like-ów do dnia 25.05.2018 do godz.
20.00
3.3. Ogłoszenie laureatów konkursu nastąpi w dniu 26.05.2018 r.:
A) poprzez zamieszczenie na stronie Organizatora informacji o pracach konkursowych
nagrodzonych,
B) w trakcie Targów Wnętrz organizowanego w Hali RCS w Lubinie poprzez ogłoszenie
z imienia i nazwiska laureatów konkursu.

IV. Nagrody
4.1. W oparciu o kryteria zawarte w §2 oraz §3 niniejszego Regulaminu, Organizator
wyłoni laureatów konkursu oraz przyzna następujące nagrody:
I nagroda o wartości do 200zł
II nagroda o wartości do 100zł

III nagroda o wartości do 75zł
4.2. Nagrody rzeczowe zostaną przekazane laureatom konkursu w dniu 27.05.2018r.
w trakcie trwania Targów Wnętrz, o godzinie 12.00.
4.3. Nagrody rzeczowe, które nie zostaną odebrane w trakcie Targów Wnętrz, będą
do odebrania w sklepie Świat Sypialni.
4.4. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na ich
równowartość pieniężną.
V. Postanowienia końcowe
5.1. Organizator zastrzega sobie prawo do:
A) zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawa
lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na przeprowadzenie konkursu,
B) odwołania konkursu bez podania przyczyny,
C) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości prac konkursowych
spełniających warunki konkursu.
5.2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy
Kodeksu Cywilnego.

