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REGULAMIN KONKURSU NA „Mój system nawadniania”

I. Organizator konkursu:

FHU Contra Agnieszka Bylska przy ul. Poznańskiej 168 87-100 Toruń

Czas trwania konkursu od 23.01-01.08.2018

II. Wymagania dotyczące prac konkursowych

Praca musi spełniać następujące warunki:

1. Uczestnik musi przesłać co najmniej 3 zdjęcia własnego systemu nawodnienia 

2. Zdjęcia muszę być własnego autorstwa

3. Powinny ukazywać działanie systemu 

4. Mile widziane zdjęcia ogrodu przed i po założeniu systemu 

5. Pomysły proszę wysyłać droga mailową sklep@enawadnianie.pl w tytule wpisać „konkurs”

III Ocena prac konkursowych i rozstrzygnięcie konkursu

Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

1. Oryginalność, kreatywność oraz estetka
2. Uchwycenie pracy systemu
3. Czytelność i funkcjonalność

4. Oryginalność fotografii

5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia :06.08.2018
6. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na stronie internetowej Organizatora
7. FHU CONTRA oraz na stronie firmy na Facebook nie później niż do dnia : 06.08.2018r
8. Uczestnik konkursu, którego praca konkursowa zostanie uznana przez Komisję Konkursową za 
najlepszą spośród wszystkich ocenianych prac, zostanie powiadomiony o swoim zwycięstwie oraz o
terminie i miejscu wręczenia nagrody, telefonicznie, listownie lub za pomocą poczty elektronicznej.

IV Nagroda

I miejsce: Darmowy serwis systemu 

II miejsce Leżak ogrodowy 

III miejsce Przybornik ogrodnika 

• nagradzane zostaną trzy prace
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V Prawa autorskie

1. Uczestnik konkursu oświadcza, iż jest autorem nadesłanej przez siebie pracy konkursowej oraz 
jego praca konkursowa nie narusza praw osób trzecich ani obowiązujących przepisów prawa.
2. Zwycięzca konkursu przeniesie na Organizatora konkursu, bez dodatkowego wynagrodzenia 
wszelkie autorskie prawa majątkowe do projektu stanowiącego najlepszą pracę konkursową
3.Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do modyfikacji projektu w celu jego skutecznego 
wykorzystania.

VI W terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania informacji o wygranej, 
zwycięzca zobowiązany jest odesłać w wiadomości prywatnej następujące informacje:
a) Imię i nazwisko,
b) Adres w Rzeczpospolitej Polskiej, na jaki ma zostać dostarczona nagroda,
c) Numer telefonu kontaktowego
1) W przypadku nie podania powyższych danych przez zwycięzcę w określonym terminie, 
lub podania nieprawidłowych danych, zwycięzca taki traci prawo do nagrody.

 4.Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania trzech zwycięskich prac.
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