
 

Regulamin konkursu: „Letnia biżuteria” 

REGULAMIN KONKURSU 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 § 1 

Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Letnia biżuteria” 

Przedmiotem Konkursu jest wybór najlepszego projektu przedstawiającego temat wybrany przez 

organizatorów 

 § 2 

Organizatorem konkursu oraz fundatorem nagrody jest Sebastian Nizki. 

ul. Derwida 22 04-845 Warszawa („Organizator Konkursu”), 

 § 3 

Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu bepositive.pl dla 

użytkowników, którzy są fanami Beads.pl na stornie Facebook.com (adres URL: 

https://www.facebook.com/pages/BEADSpl/120247961379128) 

 § 4 

Konkurs trwa od 11.07.2014 do 11.08.2014 r. 

  

II. UCZESTNICY KONKURSU 

 § 5 

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby, które w dniach 11.07.2014 do 10.08.2014 r  wyślą do nas 

zdjęcia pracy biżuteryjnej na adres e-mail: beads@beads.pl wraz z jego tytułem oraz opisem . Adres 

e-mail Uczestnika Konkursu będzie znany wyłącznie Organizatorowi Konkursu i nie będzie udostępniany 

osobom trzecim. 

 § 6 

Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane 

Organizatorowi przez wyłonionych laureatów Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. 

Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie 

usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

https://www.facebook.com/pages/BEADSpl/120247961379128


III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU 

 § 7 

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają Osoby Odpowiedzialne 

powołane przez Organizatora (zwane w dalszej części niniejszego regulaminu również "Moderatorami"). 

2. Ostateczny wybór najlepszych prac zostanie dokonany przez jury. 

3. Jury w drodze głosowania wybierze trzy najlepsze prace. 

  

§ 8 

1. Aby przystąpić do Konkursu należy, wysłać zdjęcie – prace konkursową na adres e-mail: 

beads@beads.pl 

2. Zgłoszone do Konkursu zdjęcie powinno zawierać tytuł zdjęcia i jego krótki opis, zdjęcia będą 

publikowane w folderze „Galeria Konkursowa” na FB. 

3. Celem postawionym przed uczestnikami Konkursu jest zaprezentowanie swojej najciekawszej pracy 

biżuteryjnej, gdzie przynajmniej jeden produkt musi pochodzić ze sklepu www.beads.pl 

4. Każdy z uczestników Konkursu może wysłać tylko jedno zdjęcie (wraz z opisem) w formacie JPG, w 

maksymalnym rozmiarze 5 MB. 

5. Wysyłając swoje zgłoszenie, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszone do Konkursu zdjęcie jest 

jego własnością i zostało wykonane przez niego samego oraz, że przysługują mu autorskie prawa 

majątkowe i osobiste do tego zdjęcia, w tym prawo do wysyłania go na Konkurs. 

6 . Rozstrzygnięcie Konkursu (opublikowanie wyników) nastąpi 11.08.2014 r. 

7. Wyniki Konkursu oraz zwycięzcy zostaną opublikowanie w formie notatki na FB 

https://www.facebook.com/pages/BEADSpl/120247961379128  oraz na www.bepositive.pl 

  

 IV. NAGRODY 

 § 9 

 W konkursie przewidziano: 

Trzy nagrody, bony o wartości 50 zł do wykorzystania na portalu www.beads.pl 

  

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

https://www.facebook.com/pages/BEADSpl/120247961379128


 § 10 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe w trakcie przesyłania 

materiałów konkursowych. 

2. W przypadku naruszenia Regulaminu, osoby odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą 

wykluczyć Uczestnika na każdym etapie Konkursu. 

3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

4. Zgłoszenie zdjęć do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym 

Regulaminie. 

 


