
REGULAMIN KONKURSU „WIOSNA W MOJEJ SZAFIE” 

I. Niniejszy regulamin reguluje zasady przeprowadzenia internetowego konkursu „WIOSNA W MOJEJ 
SZAFIE” 

2. Organizatorem Konkursu jest firma ENEKA Ewelina Szubartowska Rzepnowo 42b 74-200 Pyrzyce: 
NIP: 796210250.  

3. Konkurs ma charakter ogólnopolski i odbywa się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.  

4. Konkurs trwa od 6 maja do 30 maja 2021 godz. 23:59. 

5. Wyłonienie zwycięzców nastąpi 1 czerwca 2020 o g. 10. 

6. Zadanie konkursowe polega na zaprojektowaniu wiosennej stylizacji i wykonaniu jej z materiałów 
na brystolu. 

7. Zgłaszającym pracę do Konkursu jest Rodzic dziecka. Zgłoszenie należy wysłać mailowo na adres: 
warsztaty@akademiaszycia-szczecin.pl Warunkiem wysłania zgłoszenia i wzięcia udziału w Konkursie 
jest akceptacja niniejszego Regulaminu. Osoba zgłaszająca pracę do konkursu wyraża nieodwołalną, 
nieodpłatną zgodę  na wykorzystywanie przesłanych zdjęć, będących przedmiotem konkursu,  w 
celach promocyjnych Organizatora.  

8. Organizator ma prawo wykluczyć z Konkursu Zgłaszającego, jeśli istnieje uzasadnione 
przypuszczenie, iż zostały naruszone zasady Konkursu lub postanowienia Regulaminu.  

9. Nagrodami w Konkursie są 3 szyciowe zestawy składające się z książki FASHION BOOK   oraz 
zestawu  materiałów. Nagrody nie podlegają zamianie na ekwiwalent pieniężny. Lista zwycięzców 
zostanie ogłoszona na stronie Organizatora oraz na jego profilu w serwisie Facebook.  Zwycięzcy 
zostaną także powiadomieni mailowo. Nagrody zostaną wysłane na terytorium Polski za 
pośrednictwem paczkomatu Inpost. Warunkiem wysyłki jest podanie danych do wysyłki (mail,  numer 
telefonu oraz numer paczkomatu). Możliwy  jest także odbiór osobisty w Szczecinie przy ul. Ks.  
Witolda 7-9 (termin odbioru należy wcześniej uzgodnić). 

10. Administratorem danych osobowych jest Organizator.  Uczestnikom przysługuje prawo dostępu 
do treści danych osobowych i prawo ich poprawiania. Dane osobowe nie będą udostępniane ani 
przekazywane innym podmiotom, z wyłączeniem przypadku przekazania danych dostawcom nagród 
w celu ich dostarczenia oraz podmiotom współpracującym z Organizatorem w organizacji Konkursu, 
wyłącznie w przypadku, gdy jest to konieczne i uzasadnione taką współpracą. 

11.   W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdować będą 
przepisy prawa polskiego. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 
hazardowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 ze zm.). 


