REGULAMIN KONKURSU
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Wakacje z B-craft” i jest zwany dalej:
"Konkursem".
2. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagrody jest B-craft Karolina Bąkowska ul.
Aluminiowa 7 Szczecin.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie b-craft.pl oraz na
profilu Facebook-owym firmy B-craft.
4. Regulamin konkursu stanowi uszczegółowienie Regulaminu Sklepu Internetowego
b-craft.pl. Ww regulaminy powinny być traktowane łącznie.
5. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba pełnoletnia oraz każda osoba niepełnoletnia,
która uzyskała zgodę rodzica lub opiekuna prawnego.
§2
KONKURS - ZASADY
1. Konkurs polega na wymyśleniu najbardziej nietuzinkowego sposobu na wakacyjne
wykorzystanie tkanin. Technika dowolna: opis, zdjęcie, szkic, rysunek, itp.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dokonanie zakupów w sklepie internetowym
b-craft.pl na kwotę co najmniej 50 PLN w trakcie trwania Konkursu. Do ww. kwoty nie
wliczają się koszty wysyłki.
3. Ilość nadesłanych pomysłów ściśle wiąże się z wydaną kwotą. Każde wydane 50 zł
umożliwia podanie jednej propozycji konkursowej.
4. Pomysły wraz z podanym nr zamówienia należy przesłać na adres mailowy
karolina@b-craft.pl
5. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie prac w ramach konkursu.
6. Czas trwania konkursu 01-06 do 30-06-2014r. (do godziny 23:59:59).
7. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 3 lipca 2014r, a wyniki zostaną opublikowane na
b-craft.pl oraz na profilu Facebook-owym firmy B-craft.

§3
NAGRODY
1.Nagrodą w Konkursie jest zabytkowy, odrestaurowany rower marki "SIMSON".
2. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję
konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień
tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
3. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu
pięciu dni roboczych od zakończenia Konkursu, na adres e-mail wskazany przez niego w
trakcie Konkursu.
4. Na terenie Polski Nagroda zostanie dostarczona na koszt Organizatora.
5. Nagroda w Konkursie nie podlega opodatkowaniu ze względu na swoją wartość.
§4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Warunkiem odebrania nagrody konkursowej jest podanie przez Uczestnika Konkursu
prawdziwych danych osobowych, niezbędnych do przekazania nagrody, tj.: imienia,
nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego.
§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie
to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian
terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od
czasu opublikowania go na stronie b-craft.pl
2. Wszelkie spory związane z umową pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem jej strony
zobowiązują się w pierwszej kolejności rozstrzygać polubownie, a w przypadku gdyby
okazało się to niemożliwe poddadzą je rozstrzygnięciu właściwym sądom powszechnym.
3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują
odpowiednie przepisy prawa polskiego.

