Regulamin konkursu
FLOWER POWER – RENOWATOR W AKCJI
1. Zasady ogólne

1.1. Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają:
a. „Konkurs” – konkurs „FLOWER POWER- RENOWATOR W AKCJI!” prowadzony na
zasadach określonych niniejszym regulaminem,
b. „Organizator” – CRZ Krzywy Komin, z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Dubois
33-35a, 50-207 Wrocław,
c. „Uczestnik” – osoba fizyczna biorąca udział w Konkursie, która zgłosiła swój
udział poprzez formularz zgłoszeniowy,
d. „Dzieło” – działalność twórcza Uczestnika zgłoszona do Konkursu,
e. „Komisja Konkursowa” – komisja składająca się z przedstawicieli Organizatora.
1.2. Konkurs ma na celu promocję CRZ Krzywy Komin, rozwijanie kreatywności i wrażliwości
estetycznej oraz umożliwienie prezentacji twórczości Uczestników szerszemu gronu odbiorców.
1.3. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie.
1.4. Konkurs rozpoczyna się 26 marca 2018 r., a kończy 19 kwietnia 2018 r.
1.5. Konkurs ma charakter otwarty, jednoetapowy.

2. Warunki uczestnictwa w Konkursie

2.1. Uczestnikiem Konkursu może być:
a. każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie, miejsce

stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz pełną
zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem osób, o których mowa w ust.

2.2 poniżej.
b. każda niepełnoletnia osoba. Uczestnik niepełnoletni musi posiadać
pisemną zgodę swojego opiekuna prawnego do udziału w konkursie.
2.2. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są członkowie kierownictwa i pracownicy
Organizatora, członkowie Komisji Konkursowej, a także członkowie ich
najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych,
rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
2.3. Aby móc wziąć udział w konkursie, wszystkie dane osobowe muszą być
podane zgodnie z prawdą.
2.4. Prace mogą być realizowane i zgłaszane do konkursu jedynie indywidualnie.
2.5. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z regulaminem.

3. Zasady Konkursu

3.1. Wzięcie udziału w Konkursie polega na wykonaniu zadania konkursowego w
formie określonej w punkcie 3.3. oraz przesłanie na adres mailowy
konkurs@krzywykomin.pl. najpóźniej do dnia 19 kwietnia 2018 roku (decyduje data
wpłynięcia pracy),
3.2. Wykonanie zadania konkursowego polega na przesłaniu zdjęcia odnowionego/
odrestaurowanego lub wykonanego samodzielnie mebla. (np. krzesło, szafka nocna, lampa, stół,
fotel, lustro etc. ) oraz przesłania krótkiej historii metamorfozy.
3.3. Wymagania stawiane zadaniu konkursowemu:

a. Forma wykonania zadania jest dowolna
d. Jeden uczestnik może zgłosić maksymalnie jedną pracę konkursową.
3.4. Prace zgłoszone do konkursu muszą być wykonane samodzielnie i być
pracami autorskimi .
W przypadku wykorzystania przez uczestnika konkursu pracy osoby trzeciej,
uczestnik zapewnia, iż uzyskał od tej osoby uprawnienia do ich wykorzystania.
4. Uczestnicy konkursu ponoszą pełną i wyłączną odpowiedzialność z tytułu roszczeń osób
trzecich, jakie mogą powstać w związku z ewentualnym naruszeniem jakichkolwiek praw

tych osób do zgłoszonych prac, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie
powstaną z tego tytułu.

5. Nagrody

5.1. Nagrodę w Konkursie (dalej „Nagroda”) stanowią: 1 InkBOOK, koszt jednostkowy
329 PLN, 2 Voucher na warsztat " Las w słoiku" o wartości 90 PLN, 3. "Kwiat w betonie" autorstwa
wrocławskiej artystki Agaty Łoś o wartości 50 PLN.
5.2. W konkursie nagrodzone zostaną 3 osoby. Jednej osobie przysługuje jedna Nagroda.
5.3. Zwycięzcy otrzymają Nagrodę poprzez odbiór osobisty we wcześniej
ustalonym terminie.
5.4. Zwycięzcy nie przysługuje prawo żądania wymiany Nagrody na inną lub
na ekwiwalent pieniężny.

6. Ocena prac i rozstrzygnięcie Konkursu

6.1. Prace konkursowe oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:
oryginalność pomysłu, atrakcyjność formy, kreatywność.

6.2. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa w składzie wybranym przez CRZ
Krzywy Komin.
6.3. Konkurs zostanie rozstrzygnięty na zasadzie anonimowości. Członkom
Komisji zostaną zaprezentowane prace opatrzone jedynie zdjęciami.
6.4. Komisja Konkursowa dokona oceny prac konkursowych i wybierze zwycięski projekt.
6.5. Organizator zastrzega sobie prawo do innego rozdysponowania puli nagród.
6.6. Organizator nie zwraca uczestnikom prac konkursowych, biorących udział
w Konkursie.
6.7. Do dnia 19 kwietnia 2018 r. Komisja Konkursowa wybierze wśród Uczestników
3 zwycięzców.
6.8. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej 21 kwietnia w CRZ Krzywy Komin o
godzinie 16:00. W przypadku nieobecności uczestnika, wygrany zostanie poinformowany za
pośrednictwem
wiadomości prywatnej z konta Organizatora wysłanej na adres e-mail Uczestnika
podany z formularzu zgłoszeniowym.
6.9. Organizator zastrzega sobie brak rozpatrywania odwołań od decyzji
Komisji Konkursowej.
6.10. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, przy odbiorze nagrody winien on
okazać dokument tożsamości ze zdjęciem

7. Dane osobowe i prawa autorskie

7.1. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
7.2. Dane osobowe Uczestników Konkursu w zakresie określonym w Regulaminie będą
przetwarzane przez administratora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia

1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na
warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest
dobrowolne, aczkolwiek jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

7.3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu komunikacji z Uczestnikami oraz w
celu przekazania Nagrody Zwycięzcy Konkursu i ogłoszenia wyników Konkursu. Dane
osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie i w zakresie wynikającym z
obowiązujących przepisów prawa.
7.4. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników obejmować będzie następujący
zakres danych:
a. Imię i nazwisko
b. Adres e-mail
c. Numer telefonu
d. Datę urodzenia
7.5. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę.
a. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie
i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w celach promocyjnych
CRZ Krzywy Komin.
7.7. Organizator zobowiązuje się do umieszczenia informacji o autorze Dzieła
przy eksploatacji na polach wymienionych w punktach 6.6.a oraz 6.6.b.

8. Uwagi końcowe

8.1. Regulamin będzie dostępny na stronie www pod adresem:
www.krzywykomin.pl/konkurs
8.2. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu
Konkursu, który stanowi wyłączną podstawę regulującą zasady udziału w Konkursie.
8.3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad lub przedłużenia trwania
konkursu, jak również zmiany terminu ogłoszenia wyników konkursu, w razie
wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.
8.4. Organizatorowi przysługuje prawo przerwania i unieważnienia konkursu w
przypadku zgłoszenia się zbyt małej liczby uczestników konkursu.
8.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem
błędnych lub nieaktualnych danych przez uczestników konkursu oraz nie bierze
odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z winy osób trzecich.

8.6. Organizator zastrzega sobie możliwość wyboru prac skierowanych do realizacji.
8.7. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym
regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną wyłączeni z Konkursu.

8.8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.

