
REGULAMIN KONKURSU 

  

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Letnia pocztówka 2017” i jest zwany dalej: 

"Konkursem". 

 

2. Organizatorem Konkursu jest B-craft Karolina Bąkowska ul. Aluminiowa 7, 70-725 

Szczecin, POLSKA. 

 

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 

 GŁÓWNE ZASADY I WYMAGANIA 

 

1. Konkurs polega na wykonaniu  niepowtarzalnych i oryginalnych prac z 

wykorzystaniem tkanin bawełnianych -technika wykonania dowolna. Prace powinny 

być wykonane w szeroko rozumianej tematyce letniej. 

 

2. Format pracy jest ściśle określony i musi wynosić 10 cm x 15 cm. Są to dokładnie 

takie wymiary, jakie posiada typowa kartka pocztowa. 

 

3. Zgłaszane prace nie mogą być wcześniej nagrodzone w innych konkursach. 

 

4. Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić maksymalnie 3 prace konkursowe. 

 

 

§ 3 

ZGŁASZANIA PRAC 

 

1. Organizator przewidział dwie możliwości na zgłaszanie prac: 

 przysłanie 2 zdjęć każdej zgłaszanej pracy z czego jedno zdjęcie musi 

 przedstawiać całą pracę, a drugie dowolnie wybrany szczegół pracy. 

 Rozdzielczość zdjęć nie może być mniejsza niż 1600x1200px. Zdjęcia 

 powinny być w formacie JPG; 

lub 

 przesłanie gotowej pracy na adres pocztowy Organizatora 

 

2. Bez względu na sposób zgłoszenia opisany w §3 pkt.1  do każdej pracy konkursowej 

należy wypełnić i przesłać elektronicznie formularz zgłoszeniowy. 

https://b-craft.pl/


 

§ 4 

WYSTAWA I AUKCJE PRAC  

 

1. Praca konkursowa weźmie udział w wystawie tylko i wyłącznie gdy autor pracy sobie 

tego zażyczy, wypełniając stosowną rubryką w zgłoszeniu konkursowym. 

 

2. Praca konkursowa zostanie wystawiona na aukcję tylko i wyłącznie gdy autor pracy 

sobie tego zażyczy, wypełniając stosowną rubryką w zgłoszeniu konkursowym. 

 

3. Miejsce i dokładny termin zorganizowania wystawy jest ściśle uzależnione od ilości 

nadesłanych prac. 

 

4. Wszystkie aukcje zostaną przeprowadzone po zakończeniu wystawy lub w jej trakcie. 

 

5. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania wystawy z uwagi na małą ilość 

przesłanych prac. 

 

6. Całkowity dochód uzyskany ze sprzedaży nadesłanych prac zostanie przekazany na 

cele charytatywne. Sprzedaż prac odbędzie się na zasadzie aukcji. 

 

 

§ 5 

NAGRODY 

 

1. Fundatorem nagród jest firma B-craft Karolina Bąkowska oraz producent nici 

bawełnianych marki "Aurifil". 

 

2. Nagrodami w Konkursie są: 

 zestawy nici z najnowszych kolekcji "Aurifil"; 

 zestawy markowych tkanin bawełnianych; 

 bony na zakupy w sklepie internetowym b-craft.pl 

 

3. Łączna wartość nagród w konkursie przekracza 1.200 PLN. 

 

4. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję 

konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i 

postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator. 

 

5. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną lub 

telefonicznie w przeciągu pięciu dni roboczych od zakończenia Konkursu. Dane 

kontaktowe będą  pozyskane z formularza zgłoszeniowego. 

 

6. Nagrody zostaną dostarczona na koszt Organizatora. 

 

7. Nagroda w Konkursie nie podlega opodatkowaniu ze względu na swoją wartość. 

 

8. Nie ma możliwości wymiany nagrody na równowartość pieniężną, jak również nie 

można przenieść praw do nagrody na inną osobę. 

 



 

§ 6 

HARMONOGRAM 

 

1. Termin nadsyłania prac, zgłoszeń i zdjęć to 5 wrzesień 2017 r. 

 

2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 12 września 2017 r. 

 

3. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronach internetowych Organizatora oraz 

na jego profilu Facebook-owym. 

 

4. Wystawa nadesłanych prac oraz aukcje, zostaną rozpoczęte najwcześniej październiku 

2017 r. 

 

 

§ 7 

PRAWA AUTORSKIE PRAC KONKURSOWYCH 

 

1. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw 

autorskich do samej pracy oraz zdjęć, opisów i wzorów. 

 

2. Zdjęcia zgłaszanych prac konkursowych przesłane do Organizatora dają mu prawo do 

umieszczania ich  na stronach internetowych należących do Organizatora. 

 

3. Organizator ma prawo wykorzystania zdjęcia prac konkursowych i same prace 

konkursowe w materiałach promujących Konkurs oraz podczas organizowanych 

wystaw promujących szycie. 

 

4. W każdym przypadku, który odnosi się do §7 pkt.2 oraz §7 pkt.3, Organizator 

zobowiązuje się do umieszczenia obok pracy lub zdjęcia pracy, danych o autorze, o ile 

sam autor pracy nie wyrazi ku temu wyraźnego sprzeciwu. 

 

5. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie prac w ramach 

Konkursu. 

 

 

§ 8 

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. 

 

2. Wszystkie dane osobowe powierzone Organizatorowi będą zbierane poprzez 

bezpieczne połączenie internetowe i z należytą ostrożnością przechowywane.  

 

3. Organizator nie będzie udostępniał powierzonych mu danych osobowych innym 

podmiotom. Dane wykorzystane będą jedynie na potrzeby sprawnego 

przeprowadzenia Konkursu. 

 



 

 

§ 9 

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. 
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