Regulamin
„Wielkiego konkursu urodzinowego grupy Dom w stylu Montessori”
§1
Organizator konkursu

Organizatorem „Wielkiego konkursu urodzinowego grupy Dom w stylu Montessori”, zwanego dalej
konkursem, jest Katarzyna Frenczak - Sito, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą OnakiStudio
Katarzyna Frenczak-Sito z siedzibą we Wrocławiu, ul. Budziszyńska 82/21, wpisana do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 8971733815.

§2
Przedmiot i cel konkursu

1. Przedmiotem konkursu jest przedstawienie zmian we własnym domu w dowolnej formie
(graficznej, zdjęciowej, opisowej)
2. Najlepsze odpowiedzi zostaną opublikowane na blogu oraz na profilach social media.
3. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych odpowiedzi.

§3
Czas i miejsce trwania konkursu

1. Konkurs organizowany i przeprowadzany jest w Internecie w następujących terminach:
17.10.2017 – ogłoszenie konkursu na blogu www.kukumag.com
17.10.2017 – 31.10.2017 – nadsyłanie odpowiedzi
01.11.2017 – 07.11.2017 – czas na wyłonienie zwycięzców
07.11.2017 – ogłoszenie wyników na blogu www.kukumag.com

§4
Warunki udziału w konkursie

1. Konkurs jest otwarty.
2. Udział w konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

3. Uczestnikiem konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna mająca pełną zdolność do
czynności prawnych, która stale zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Uczestnikiem konkursu nie może być osoba, która jest:
a. członkiem najbliższej rodziny organizatora, tj. : małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii
prostej bez ograniczenia w linii bocznej do drugiego stopnia,
b. pracownikiem lub podwykonawcą organizatora,
c. związana z organizatorem umową cywilnoprawną lub w jakikolwiek inny sposób współpracuje z
organizatorem.
5. Za członków najbliższej rodziny uważa się:
a. krewnych w linii prostej bez ograniczenia,
b. powinowatych w linii prostej bez ograniczenia,
c. krewnych lub powinowatych w linii bocznej do drugiego stopnia,
d. osobę pozostającą w stosunku przysposobienia.

§5
Zadanie konkursowe.

1. W celu wzięcia udziału w konkursie, należy:
1) odpowiedzieć na pytanie „jakie zmiany w naszym domu zaszły dzięki grupie „Dom w stylu
Montessori”. Odpowiedź może być w dowolnej formie, np. opis, zdjęcia, grafika.
2) odpowiedź zamieścić w komentarzu do posta konkursowego
3) zgłoszenie powinna zawierać adres e-mail
2. Jeden uczestnik może może wziąć udział w konkursie tylko raz.
3. Zabronione jest zgłaszanie do konkursu prac konkursowych sprzecznych z prawem,
dobrymi obyczajami lub naruszających prawa osób trzecich, a w szczególności prac
obraźliwych lub zawierających wulgaryzmy, dyskryminujących, nawołujących do
nienawiści, zawierających elementy pornograficzne, propagujące spożywanie alkoholu
lub innych używek. Takie prace konkursowe nie będą brały udziału w konkursie. W razie
opublikowania takiej pracy w komentarzu pod artykułem na blogu kukumag.com
organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia komentarza.

§6
Oświadczenia uczestnika

,
1. Zgłoszenie przez uczestnika pracy do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem,
że Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora
w celu przeprowadzenia konkursu oraz w celu publikowania pracy lub jej fragmentu.
2. Uczestnik konkursu zgłaszając swoją pracę konkursową do konkursu, oświadcza tym
samym, że akceptuje niniejszy regulamin.
3. Zgłaszając pracę konkursową do konkursu, uczestnik oświadcza, że:
1) stanowi ona jego wyłączną własność;
2) praca stanowi przedmiot jego samodzielnej działalności twórczej o
indywidualnym charakterze, przysługuje mu do niej pełnia autorskich praw
majątkowych i osobistych;
3) praca nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich;
4) osobom trzecim nie przysługują do pracy jakiekolwiek prawa.

4. Uczestnik konkursu oświadcza, że zwolni Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności
z tytułu roszczeń osób trzecich zgłoszonych do pracy lub jej fragmentu.
5. Uczestnik konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za nieprzysługiwanie mu prawa
do zgłoszenia pracy w całości lub części, za naruszenie praw autorskich lub osobistych
osób trzecich.
1. Zgłaszając pracę konkursową do konkursu, uczestnik udziela organizatorowi
nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na
rozpowszechnianie pracy konkursowej w Internecie, a w szczególności na blogu www.kukumag.com
oraz w kanałach społecznościowych Kukumag oraz przekazuje majątkowe prawa autorskie.
2. W razie stwierdzenia przez organizatora nieprawdziwości oświadczenia, o którym
mowa w §4 ust. 2 Regulaminu, organizator może wykluczyć uczestnika i przedstawioną
przez niego pracę z konkursu.

§7
Wybór zwycięzcy

1. Spośród wszystkich zgłoszonych do konkursu prac konkursowych, organizator wybierze 33
(słownie: trzydzieści trzy), w jego ocenie najciekawszych i najbardziej kreatywnych prac
konkursowych.
2. Organizator zastrzega sobie swobodę w wyborze prac.
3. Autorzy prac wybranych przez organizatora są zwycięzcami konkursu.
4. Wybór zwycięzców zostanie podany do publicznej wiadomości w dniu 7 listopada 2017r.
na wydarzeniu konkursowym na blogu www.kukumag.com
5. Zwycięzca w terminie 7 dni od daty opublikowania rozstrzygnięcia przekaże Organizatorowi swoje
dane adresowe w celu przekazania nagrody.
6. Jeśli w ciągu 7 dni od ogłoszenia zwycięzców konkursu, zwycięzca nie skontaktuje się z
organizatorem w celu przekazania adresu do wysyłki nagrody, nagroda zostaje do dyspozycji
organizatora.

§8
Nagrody

1. Sponsorami nagród są:
- OnakiStudio Katarzyna Frenczak – Sito
- Blue Sky Grzegorz Gadomski
- Wójtowicz Anita,
- Kuiki
- KABUM - Katarzyna Gan - Działalność Wspomagająca Edukację
- Woofe (Wood and Felt)
- PM Goodies Piotr Markowski
- Januszyk Jakub Woodmaker
- Infinity Mirosława Mach
- FOX IN SOCKS
- Good Wood Poland
- Alechemia Sznurka
- Małgorzata Hajnysz

2.
Nagrody zostaną przekazane przez sponsorów drogą pocztową w terminie 14 dni, przy czym
za datę przekazania nagrody uznaje się datę stempla pocztowego.
3.
Wysyłka nagród jest możliwa na terenie Polski
4. Nagrody nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny.
5. Nie można również przenieść prawa do nagrody na inną osobę.

§9
Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin dostępny jest pod adresem internetowym:
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie osób, które
nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym regulaminie.
3. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane za pośrednictwem poczty e-mail,
na adres kuku@kukumag.com, w trakcie trwania Konkursu, jak również w ciągu
30 dni od jego zakończenia. Organizator ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od
dnia doręczenia mu reklamacji.

