REGULAMIN KONKURSU RYSUNKOWEGO
„LODY MOICH MARZEŃ”

1. Organizatorem konkursu jest firma:
Piekarnia Cukiernia Bernard i Jacek Jarzębińscy Sp. j.
ul. Świętojańska 20
83-400 Kościerzyna
NIP 591-000-52-21
2. Uczestnikiem konkursu może zostać każde dziecko w wieku od 0 do 5 lat, którego
zgłoszenie zostanie dostarczone przez jego opiekuna, na adres wskazany w pkt 7
regulaminu.
3. Konkurs zostanie rozegrany w dwóch grupach i dwóch kategoriach wieku.
 Grupa pierwsza osoby niezwiązane z firmą organizatora w kategoriach 0-3 lata i 4-5
lat.
 Grupa druga osoby związane z firmą organizatora konkursu w kategoriach 0-3 lata i 45 lat.
4. Zadania konkursowe:
Konkurs: dzieci powinny przedstawić w rysunku swoją wizję lodów z marzeń.
5. Czas trwania: od 8 do 12 czerwca 2015 r., do godz. 11.00.
6. Prace zgłoszone na konkurs powinny zawierać:
-

imię i nazwisko,

-

adres,

-

wiek,

-

z dopiskiem „Jestem” lub „Nie jestem” dzieckiem pracownika firmy Jarzębińscy

-

podpis opiekuna dziecka (podpis opiekuna dziecka na odwrocie pracy jest
równoznaczny z akceptacją regulaminu konkursu).

7. Kompletne zgłoszenia należy dostarczyć do firmy Jarzębińscy przy ul. Przemysłowej
4a w Kościerzynie.
8. Zgłoszenia niekompletne i nieczytelne nie będą brały udziału w konkursie.
9. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 13 czerwca 2015 r. podczas Festiwalu Lodów
na rynku w Kościerzynie, od godz. 10.00.
10. Laureatami konkursu będą po 2 osoby w każdej kategorii wieku, wyłonionych przez
Komisję Konkursową spośród uczestników spełniających wymogi określone w

niniejszym regulaminie, które dostarczyły, zdaniem Komisji, najlepsze prace na
zadanie konkursowe.
11. NAGRODY:


Zwycięzcy w grupie 1 i 2, kategorii 0-3 lat:

ZESTAW I
- Kolorowanka: "Zabawki" wyd. MARTEL; kredki ołówkowe 24 kolory marka: PENMATE;
plastelina 18 kolorów producent: COLORINO KIDS; markery 12szt. producent:
AROMATIC; farby plakatowe 12szt i modelina 6 kolorów ASTRA; zakreślacze 4szt.
KAMET; pędzelki 6szt. PAINT BRUSHES
ZESTAW II
- Kolorowanka edukacyjna: "Mam 4 lata" wyd. AMEET; kredki ołówkowe 12 kolorów
marka: PENMATE; plastelina 12 kolorów producent: COLORINO KIDS; pisaki 12szt.
producent: CARIOCA; farby plakatowe 6szt ASTRA; zakreślacze 2szt. KAMET; pędzelki
6szt. PAINT BRUSHES


Zwycięzcy w grupie 1 i 2, kategorii 4-5 lat:

ZESTAW I
- Książka edukacyjna z naklejkami AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA; kredki ołówkowe 24
kolory marka: PENMATE; plastelina 18 kolorów producent: COLORINO KIDS; markery
12szt. producent: AROMATIC; farby plakatowe 12szt i modelina 6 kolorów ASTRA;
zakreślacze 4szt. KAMET; pędzelki 6szt. PAINT BRUSHES
ZESTAW II
- Kolorowanka: "W lesie" wyd. MARTEL; kredki ołówkowe 12 kolorów marka: PENMATE;
plastelina 12 kolorów producent: COLORINO KIDS; pisaki 12szt. producent: CARIOCA;
farby plakatowe 6szt ASTRA; zakreślacze 2szt. KAMET; pędzelki 6szt. PAINT BRUSHES


Każdy uczestnik otrzyma upominek ufundowany przez organizatora konkursu.

12. Kryterium wyboru laureatów będzie oryginalność prac i odzwierciedlenie tematu
konkursu. Komisja zastrzega sobie prawo do swobody w wyborze najlepszych
pomysłów.
13. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone: na profilu firmowym na Facebooku oraz stronie
internetowej organizatora 12 czerwca po godz. 15.00.
14. Oficjalne wręczenie nagród odbędzie się 13 czerwca 2015 r. w miejscu wskazanym
przez organizatora. Warunkiem odebrania nagrody jest osobista obecność uczestników
oraz ich opiekunów prawnych w czasie wręczenia nagród.
15. Podatek 10% od wygranych nagród pokrywa firma Jarzębińscy - Organizator
konkursu.
16. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania danych,
wizerunku laureatów, a także prac konkursowych do celów promocyjnych i
reklamowych. Dotyczy to w szczególności publikacji w mass mediach oraz

prezentowanie nadesłanych prac konkursowych podczas imprez promocyjnych
organizowanych przez Organizatorów. Złożenie pisemnej zgody opiekuna prawnego
laureata na powyższe jest warunkiem otrzymania nagrody.
17. Laureatom nie przysługują roszczenia o wypłatę równowartości pieniężnej
uzyskanych nagród.
19. Zgadzając się z warunkami regulaminu każdy uczestnik wyraża zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w związku z
organizowanym konkursem. Każdy uczestnik konkursu ma prawo wglądu do
swoich danych w w/w zbiorze oraz prawo ich poprawiania oraz żądania ich
usunięcia.
20. Postanowienia niniejszego regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia
konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora.
Kwestie nieuregulowane w niniejszym regulaminie będą rozstrzygane przez
Organizatora.
21. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad konkursu i treści
regulaminu w trakcie trwania konkursu.

