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Regulamin konkursu „Pocztówka z majówki”

Postanowienia ogólne
1.Konkurs „Pocztówka z majówki”, organizowany jest przez Interduo Bujek, Kłopotek, Sowa sp.j. z
siedzibą w Lubartowie przy ul. Krańcowej 17 (zwany dalej „Organizatorem”).
2.Konkurs przeprowadzany jest na profilu pod adresem https://www.facebook.com/interduo (dalej
“profil”).
3. Uczestnikiem Konkursu (zwany dalej „Uczestnikiem”) może być osoba fizyczna, która nie jest
pracownikiem, bądź współpracownikiem organizatora konkursu lub członkiem ich rodzin.
4. Konkurs rozpoczyna się dnia 19.05.2021 r. opublikowaniem postu konkursowego na profilu
https://www.facebook.com/interduo i trwa do dnia 27.05.2021 r.
5. Właściciel portalu www.facebook.com nie jest organizatorem ani współorganizatorem Konkursu.
6. Informacje na temat Konkursu dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej
pod adresem: www.interduo.pl.
5. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
Zasady Konkursu
1.Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko raz.
2. Zadanie Konkursowe polega na umieszczeniu przez Uczestnika pod postem konkursowym
zgłoszenia w postaci zdjęcia nawiązującego do tematu przewodniego konkursu, czyli „Pocztówka z
majówki”.
3. Komisja konkursowa złożona z trzech osób powołanych przez Organizatora wyłoni w Konkursie 3
prace, które wyróżnia się kreatywnością i pomysłem.
Nagroda Główna: zwycięzca otrzyma Gigant Pufę.
Dwa wyróżnienia: wyróżnieni uczestnicy otrzymają zestawy upominków firmowych.
4. Decyzja Komisji konkursowej powołanej przez Organizatora jest ostateczna i nie przysługuje od niej
odwołanie.

5. Dostarczanie Zgłoszeń jest możliwe jedynie w Czasie Trwania Konkursu. Decyduje czas wpłynięcia
Zgłoszenia do Organizatora. Zgłoszenia dostarczone po terminie lub z innych przyczyn naruszające
warunki niniejszego Regulaminu, nie będą brały udziału w Konkursie.
6. Nagroda nie podlega zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na równowartość pieniężną.
7. Ogłoszenie wyników oraz podanie listy zwycięzców odbędzie się w dniu 28.05.2021 r. na profilu
Facebook Interduo.

Postanowienia końcowe
1. Wzięcie udziału w konkursie (przesłanie prac) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na
wykorzystanie danych osobowych uczestnika.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób trzecich
przez uczestników konkursu.
3. Przesłanie zdjęć jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu oraz zgodą na przetwarzanie
danych osobowych na potrzeby konkursu.
Data sporządzenia regulaminu: 19.05.2021r.

