REGULAMIN KONKURSU NA KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu na Kartkę Bożonarodzeniową ( zwanego w dalszej części

niniejszego regulaminem „Konkursem”) jest Apexim AB sp. z o.o. Grupa AB S.K.A.
2. Konkurs trwa od 14 listopada do 3 grudnia 2014 r.

Uczestnictwo w Konkursie
1. Warunki uczestnictwa w Konkursie określa niniejszy regulamin (zwany dalej „Regu-

laminem”).
2. Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne.
3. W konkursie mogą brać udział osoby fizyczne będące dziećmi pracowników Apexim

AB w wieku 3 do 15 lat życia (zwane dalej „Uczestnikami”), przy czym udział dzieci
w konkursie jest uzależniony od uzyskania zgody ich przedstawicieli ustawowych
(opiekunów prawnych).
4. W czynnościach związanych Konkursem Uczestników reprezentują przedstawiciele

ustawowi.

Zasady i przebieg Konkursu
1. Każdy kto chce wziąć udział w Konkursie powinien:

- własnoręcznie narysować obrazek o tematyce Świąt Bożego Narodzenia, w formacie
A4 (kartka pionowo), wykonany w technice umożliwiającej skanowanie – kredki,
farby.
- podpisać się czytelnie na odwrocie pracy, podać wiek i telefon kontaktowy do przedstawiciela ustawowego oraz wysłać pracę pocztą lub dostarczyć osobiście w siedzibie
Apexim AB (65 -225 Zielona Góra ul. Lwowska 25 z dopiskiem Konkurs na Kartkę
Bożonarodzeniową), od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00.
- dołączyć oświadczenia potwierdzające zapoznanie się z Regulaminem Konkursu, akceptację jego warunków oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, podpisane
przez przedstawicieli ustawowych Uczestnika Konkursu, stanowiące załącznik nr 1 do
Regulaminu.
2. Prace będą rozpatrywane w 3 kategoriach grupowych: od 3 do 6 lat, od 7 do 10 i 11 do 15
lat.
3. W Konkursie mogąą uczestniczyć wyłącznie osoby, które prawidłowo wypełnią obowiązki
opisane w ust. 1 powyżej oraz, których prace dostarczone zostaną Organizatorowi do dnia 3
grudnia 2014r. Prace dostarczone po tym dniu nie będą rozpatrywane.

4. W celu zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia zwycięzców,
Organizator powoła trzyosobową Komisję Konkursową.
5. Dnia 4 grudnia 2014 roku Komisja wyłoni Zwycięzców, po jednym w każdej kategorii wiekowej, którzy otrzymają nagrodę określoną w paragrafie 4 ust.1.
6. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 4 grudnia 2014r. na stronie www.apexim-ab.pl
7. Nagrody zostaną przekazane osobiście, bądź, na wyraźną prośbę Uczestnika przesyłane
pocztą na adres wskazany przez Uczestnika.
8. Do zadań Komisji Konkursowej należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu. Decyzje Komisji będą ostateczne i nie będzie możliwości odwołania się od nich. Dokumentacja i protokół z posiedzenia Komisji będą przechowywane w siedzibie Organizatora.

Nagrody
1. Nagrodami głównymi w Konkursie są:

a) Pierwsza kategoria wiekowa: maskotka, piłka do skakania „z uszami” oraz łapkirzepki;
b) Druga kategoria wiekowa: słuchawki Phillipsa, piłka do siatkówki i zabezpieczenie do roweru;
c) Trzecia kategoria wiekowa: MP3, aparat fotograficzny i piłka do siatkówki.
2. Wszyscy Uczestnicy Konkursu otrzymają miłą niespodziankę.
3. Uczestnicy nie mają możliwość wymiany nagrody na ekwiwalent pieniężny.

Postanowienia
1. Wszystkie nagrody w Konkursie ufundował Organizator.
2. Regulamin Konkursu oraz załączniki są dostępne na stronie www.apexim-ab.pl
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz do odwołania, zakoń-

czenia lub przedłużenia Konkursu. O wszelkich zmianach Organizator powiadomi
Uczestników umieszczając informacje na stronie www.apexim-ab.pl
4. W skład Komisji będą wchodzić osoby, których dzieci nie będą brały udziału w Kon-

kursie.
5. Dane osobowe uzyskane od Uczestników zgodnie z postanowieniami niniejszego Re-

gulaminu, będą przechowywane w bazie danych, których administratorem będzie Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane dla celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem niniejszego Konkursu, informowaniem o Konkursie w mediach oraz w celach marketingowych Organizatora.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla celów związanych

z realizacją Konkursu i uczestnictwem w Konkursie. Każdy Uczestnik będzie miał
prawo wglądu w swoje dane i ich poprawienia.
7. Warunkiem otrzymania nagrody jest uprzednie podpisanie przez przedstawicieli praw-

nych Zwycięzców Konkursu oświadczeń w sprawie przeniesienia na Organizatora autorskich praw majątkowych do prac określonych w paragrafie 3 ust.1 pkt 1 Regulaminu.
8. Nie podpisanie oświadczenia spowoduje przekazanie nagrody osobie, która w Kon-

kursie zajęła kolejne miejsce w tej samej grupie wiekowej i której opiekunowie
prawni podpisali oświadczenie zgodnie z paragrafem 5 ust. 7 Regulaminu.

