Regulamin konkursu – „Zaprojektuj nowe Dziadostwo”
§ 1 Organizator Konkursu
1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Zaprojektuj nowe Dziadostwo”, zwanego dalej „Konkursem” jest firma
Pan tu nie stał Justyna Burzyńska-Lebiedowicz z siedzibą w Starych Skoszewach 6d, 92-701 Stare Skoszewy, zwana w
dalszej części niniejszego Regulaminu "Organizatorem".
2. Konkurs „Zaprojektuj nowe Dziadostwo” jest organizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie, przy użyciu dowolnej techniki wzoru nadruku napisu „Dziadostwo”,
na szablonie dostępnym na stronie internetowej: www.pantuniestal.com/strona/konkurs i przesłanie go na adres
mailowy konkurs@pantuniestal.com.
4. Szablon ze wzorem można wysłać w postaci pliku elektronicznego w formacie pdf, ai lub jako zdjęcie lub skan
wydrukowanego szablonu.
5. Niniejszy regulamin konkursu „Zaprojektuj nowe Dziadostwo” stanowi podstawę organizowania Konkursu,
określa prawa i obowiązki jego Uczestników.
6. Pełna treść Regulaminu będzie dostępna na stronie www.pantuniestal.com/strona/konkurs

§ 2 Uczestnictwo w konkursie
1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba pełnoletnia, która wyrazi chęć i spełni wymagania
zawarte w niniejszym regulaminie.
2. Poprawne przygotowanie projektu konkursowego i przesłanie na adres mailowy Organizatora, o którym mowa w
§3 ust. 2 Regulaminu jest równoznaczne z zarejestrowaniem się Uczestnika w Konkursie i akceptacją przez niego
Regulaminu w całości, zobowiązaniem do jego przestrzegania oraz potwierdzeniem, iż spełnia warunki udziału w
Konkursie.
3. Uczestnik przystępując do Konkursu potwierdza, że projekt jest jego autorstwa, nie narusza praw majątkowych
osób trzecich oraz nie był publikowany w Internecie ani nigdzie indziej.
4. Organizator zastrzega sobie możliwość kontaktu z wybranymi osobami. Wszystkie autorskie prawa majątkowe do
zwycięskiego projektu wykonanego przez Uczestnika przechodzą na Organizatora Konkursu z dniem 19 marca 2017.
Natomiast organizator zastrzega, że nie będzie wykorzystywał projektu bez wcześniejszego kontaktu z autorem
projektu i zgodą z jego strony.
5. Razem z przeniesieniem autorskich praw majątkowych na Organizatora przechodzi również wyłączne prawo
udzielenia zezwoleń na wykonanie autorskiego prawa zależnego.

6. Przystępując do Konkursu Uczestnicy, będący osobami fizycznymi, wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z
1997r.) w bazie danych osobowych klientów Organizatora dla celów niniejszego Konkursu oraz dla celów
marketingowych, zaś w przypadku wyłonienia ich jako Zwycięzców w Konkursie na opublikowanie swego imienia,
nazwiska, miejscowości lub wizerunku na liście Zwycięzców.
7. Przystępując do Konkursu Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację prac konkursowych na profilu
www.facebook.com/PanTuNieStal i www.instagram.com/pantuniestalcom/.
8. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
9. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do jego danych osobowych oraz prawo żądania ich poprawiania i usunięcia.
10. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania
nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.

§ 3 Przebieg Konkursu
1. Składanie prac konkursowych odbywa się w dniach od 23.02.2017r. do 19.03.2017r. W dniu 20.03.2017r. nastąpi
ogłoszenie wyników – wybranie Zwycięzcy.
2. Projekt należy przesłać mailem do dnia 19.03.2017r. na adres: konkurs@pantuniestal.com
3. Po wyłonieniu zwycięskiego projektu Organizator przygotuje wersję projektu gotową do wdrożenia do produkcji i
spełniającą wymogi technologiczne oraz wyprodukuje koszulki.
4. Niepoprawnie przygotowany projekt lub wysłany poza czasem trwania Konkursu nie będzie uwzględniany przy
ustalaniu wyników Konkursu. Szablon do projektu stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
5. Organizator na potrzeby promocji przygotuje profesjonalną sesję zdjęciową zwycięskiego projektu koszulki.

§ 4 Wyłonienie Zwycięzców i przyznanie nagród
6. Zwycięzca Konkursu zostanie opublikowany na Facebooku Pan tu nie stał w dniu 20.03.2017r. W przypadku dużej
ilości prac konkursowych Organizator zapewnia sobie możliwość zmiany terminu publikacji listy Zwycięzców.
7. Zwycięzce Konkursu wyłoni Komisja Konkursowa w skład, której wchodzą Justyna Burzyńska-Lebiedowicz, Maciej
Lebiedowicz, Bartek Bojarczuk. Komisja Konkursowa przy ocenie nagradzanych projektów będzie kierować się swoim
swobodnym uznaniem.
8. Nagrodą główną w Konkursie jest wyprodukowanie koszulek według zwycięskiego projektu lub z wykorzystaniem
wybranego elementu tego projektu i przygotowanie sesji zdjęciowej. Dodatkowo Zwycięzca otrzyma zestaw 10 szt.
koszulek wybranego rozmiaru oraz bon na zakupy w sklepach Pan tu nie stał o wartości 1000 pln brutto.
9. Organizator skontaktuje się mailowo ze Zwycięzcą Konkursu w terminie do 20.03.2017r. wyłącznie w celu
potwierdzenia uczestnictwa w Konkursie oraz potwierdzenia przez Zwycięzcę danych (imię, nazwisko, adres
korespondencyjny).
10. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania nagród dodatkowych, w przypadku gdy Komisja Konkursowa
tak zadecyduje.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia losowe uniemożliwiające Zwycięzcom odbiór
Nagród.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody z przyczyn leżących po stronie
Zwycięzcy.
13. W razie rezygnacji przez Zwycięzcę z odbioru Nagrody, Organizator nie wypłaca ekwiwalentu pieniężnego Nagrody.

9. Organizator zastrzega sobie prawo wyprodukowania gotowych koszulek w przeciągu 3 miesięcy od dnia wyłonienia
Zwycięzcy. Nagroda rzeczowa w postaci 10 par koszulek w dowolnym rozmiarze zostanie przekazana Zwycięzcy
Konkursu do dnia 20.06.2017r.

§ 5 Postanowienia końc
owe
1. Udział Uczestnika w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w niniejszym regulaminie.
2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. Materiały reklamowe mają jedynie
charakter promocyjno-informacyjny.
3. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo
według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie
warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmiana obowiązywać będzie dla Uczestników, biorących udział w konkursie.
6. Ostateczna interpretacja zapisów treści Regulaminu Konkursu należy do Organizatora Konkursu.
7. Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zaprzestania organizacji Konkursu, bez konieczności
poinformowania Uczestników. W przypadku zawieszenia lub zaprzestania organizacji Konkursu Uczestnikom nie
przysługują względem Organizatora żadne roszczenia, w szczególności Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania
nagrody lub zwrotu kosztu udziału w Konkursie. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy Uczestników, którzy spełnili warunki
do otrzymania nagrody przed dniem zawieszenia lub zaprzestania organizacji Konkursu. Nagroda zostanie przyznana
zgodnie z postanowieniami obowiązującymi na dzień przed zawieszeniem lub zaprzestaniem organizacji Konkursu.

