
 
 

REGULAMIN KONKURSU  

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „ Strychowe podróże” i jest zwany dalej: "Konkursem".  

2. Organizatorem Konkursu oraz fundatorem nagród jest firma Kreatywny Strych z siedzibą na ul. 

Sportowej 9, 22-375 Izbica. 

3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie www.kreatywnystrych.pl i 

potrwa od 26.04.2016 r. do 02.05.2016 r. do godziny 12:00. Konkurs ze względu na swoją specyfikę 

nie będzie dostępny na stronie internetowej wyświetlanej na telefonach komórkowych – zapraszamy 

na stronę dostępną na laptopach i komputerach stacjonarnych.  

§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE: 

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność 

do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w 

Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. 

2. Konkurs polega na: 

a) odnalezieniu na stronie internetowej www.kreatywnystrych.pl ukrytej podstrony prowadzącej do 

dalszych podstron, na której będą się stopniowo pojawiać zdjęcia miejsc z różnych stron świata; 

b) odgadnięciu nazw tych miejsc oraz odpowiedzenie na trzy pytania związane z każdym z tych 

miejsc; 

c) wysłaniu odpowiedzi składającej się z nazw zaprezentowanych miejsc oraz odpowiedzi na pytania 

związane z każdym miejscem na adres elektroniczny biuro@kreatywnystrych.pl; 

d) w niedzielę 01.05.2016 r. o godzinie 12:00 ujawnione zostanie ostatnie miejsce wraz z dotyczącymi 

go pytaniami i od tego momentu są 24 godziny na wysyłanie odpowiedzi – termin ich wysyłania mija 

02.05.2016  o godzinie 12:00.  

e) łącznie do odgadnięcia będzie 10 miejsc: 

-pierwsze pojawi się 26.04.2016 r. o godz. 20:45; 

-kolejnych 8 pojawi się w dniach 27-30.04.2016 r., po dwa dziennie – pierwsze o godzinie 8:00 a 

drugie o godzinie 19:00; 

-ostatnie, dziesiąte miejsce pojawi się w niedzielę 01.05.2016r o godz. 12:00 – i od tego momentu 

jest 24 godziny na przesłanie odpowiedzi. 

§ 3 NAGRODY : 

1. Nagrodami w konkursie są niżej wymienione rzeczy, posegregowane na 6 kategorii: 

a) Przedmioty z wybranym nadrukiem – koszulka, torba bawełniana, kubek; 

b) Wisiorki wykonane z drewna – 3 sztuki; 

c) Rękodzieło – poduszka, szydełkowy kot z jedną szelką  i szydełkowy zielony ninja; 

d) Filmy DVD – „Miasto gniewu”, „Droga do przebaczenia”, „Pokój Marvina”; 
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e) Książki – Edi i Asia Pyrek “Ale o co chodzi”, Eric Weiner „Geografia szczęścia”, Ros Moriarty „Pieśń 

Aborygenki”; 

f) Płyty CD – Pantera „Vulgar Display Of Power”, Miles Davis „Kind of blue”, N.W.A „Straight Outta 

Compton”; 

2. Nagrody zostaną przydzielone wg następujących zasad: 

a) zwycięzca wybierze sobie po jednym przedmiocie z każdej kategorii; 

a) osoba z drugiego miejsca wybierze sobie po jednym przedmiocie z każdej kategorii z rzeczy, które 

zostały; 

c) osoba, która zajmie trzecie miejsce otrzyma to, co zostało w każdej z kategorii; 

d) o kolejności decydują dwie składowe: 

-ilość poprawnych odpowiedzi – wygrywa osoba z największą liczbą poprawnych odpowiedzi; 

-czas udzielenia odpowiedzi – w przypadku gdy dwie lub więcej osób udzieli tyle samo poprawnych 

odpowiedzi o kolejności decyduje szybkość ich udzielenia (kto pierwszy, ten lepszy); 

3. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu 3 (trzech) 

dni roboczych od zakończenia Konkursu, na adres e-mail wskazany przez nich w trakcie Konkursu.  

4. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomieni Zdobywcy powinni odpowiedzieć 

pocztą elektroniczną na adres biuro@kreatywnystrych.pl w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wysłania 

powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody.  

5. Za przekazanie nagrody zwycięzcą odpowiedzialna jest firma Kreatywny Strych z siedzibą na ul. 

Sportowej 9, 22-375 Izbica. 

§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU: 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych 

osobowych, tj.: imienia, nazwiska oraz danych teleadresowych niezbędnych do przekazania nagrody.  

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na 

przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą 

przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.  

§ 5 REKLAMACJE I POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Reklamacje związane z konkursem mogą być zgłaszane na adres Organizatora w formie pisemnej 

listem poleconym, z dopiskiem "Reklamacja”, w terminie 7 dni od zaistnienia podstawy reklamacji, 

lecz nie później niż do 31.07.2016 r. Reklamacje nadesłane pod tym czasie nie będą rozpatrywane. 

2. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu, w terminie do 14 dni od 

daty wpłynięcia reklamacji. Organizator może wymagać dodatkowych oświadczeń od użytkownika w 

celu uprawdopodobnienia podstawy reklamacji. 

3. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji podejmowane będą w formie pisemnej. 

4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Organizatora. 



 
 

5. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o 

ochronie danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności wyboru 

Laureatów i wydania nagród oraz weryfikowania prawdziwości danych. 

6. 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 www.kreatywnystrych.pl 
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