WIOSENNY KONKURS NA MAZURKI WIELKANOCNE 2021
Kup mazurka w lokalnej cukierni, zrób jego zdjęcie, prześlij na maila: hurtowniaplus.konkurs@gmail.com i zgarnij nagrody.
Nagroda główna:
Nagrody upominkowe:

Wiosna obraz 30x40cm art. malarz Jakub Michalski.
3 zestawy dekoracji okolicznościowych wybrane z oferty firmy Plus lub zamiennie komplet designerskich ręczników.

Czas trwania konkursu:
15.03.2021 – Rozpoczęcie konkursu
09.04.2021 – Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń (zdjęć)
16.04.2021 – Ogłoszenie wyników konkursu
Celem konkursu jest wyróżnienie lokalnych rzemieślników i ich wyrobów.
Regulamin Wiosennego konkursu na mazurek wielkanocny 2021 firmy Plus sp. z o. o. w Łodzi
1.

Postanowienia ogólne
a)
b)
c)
d)
e)

2.

Organizatorem Wiosennego konkursu na mazurki wielkanocne 2021 jest PPU Plus sp. z o. o. 90 – 031 Łódź ul. Tuwima 98
Nip 725 00 10 629
Sponsorem nagród w konkursie jest PPU Plus sp. z o. o.
Konkurs rozpoczyna się 15.03. i trwa do 09.04.2021 roku.
Zdjęcia mazurków i dowody ich nabycia (paragony) należy przesłać do dnia 09.04.2021r.
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 16.04.2021 na www.plus.biz.pl oraz powiązanym z nim portalem społecznościowym
Facebook

Zasady konkursu
1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
2. Uczestnikiem Konkursu może być dowolna osoba fizyczna powyżej 18 roku życia, która zamieszkuje na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej.
3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy firmy „Plus” ani członkowie ich rodzin.
4. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście i we własnym imieniu.
5. Każdy uczestnik może zgłosić więcej niż jedno zdjęcie mazurka.
6. Każdy uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę w Konkursie.
7. Konkurs obejmuje woj. łódzkie
8. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:
a) Zakup gotowego mazurka w lokalnej cukierni, zrobienie zdjęcia i wysłanie go wraz z nazwą cukierni oraz dowodem nabycia
(paragonem) na e-maila: hurtowniaplus.konkurs@gmail.com (w formacie pdf lub jpg).
Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń to 09.04.2021r.
b) Zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu.
c) Udzielenie zgody i przesłanie Organizatorowi wymaganych informacji, oświadczeń i danych – zgodnie z Regulaminem.
Brak spełnienie któregokolwiek z w/w warunków skutkuje dyskwalifikacją Uczestnika.
9. O wyborze zwycięzcy decydować będzie Organizator Konkursu biorąc pod uwagę m.in. kreatywność mazurka, powiązanie
z tradycją, jakość wykonania.
10. W przypadku zgłoszenia identycznych mazurków wykonanych przez tą samą cukiernię, przyznawana jest tylko jedna nagroda.
Decyduje kolejność zgłoszenia.
11. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni do dnia 16.04.2021r., o czym poinformujemy w wiadomości prywatnej i publicznej po
wyrażeniu zgody przez uczestnika.
12. W Konkursie przyznana będzie Nagroda główna w postaci obrazu o tematyce wiosennej namalowanego przez artystę Jakuba
Michalskiego o wartości 600zł brutto oraz nagrody dodatkowe 3 zestawy dekoracji okolicznościowych do 100 zł brutto każdy do
wybrania z oferty PPU Plus sp. z o. o. w Łodzi lub zamiennie kompletu designerskich ręczników.
13. Laureaci w ciągu 3 dni podają dane niezbędne do wysyłki nagrody w wiadomości prywatnej.
Zwycięzcy są zobowiązani do przekazania danych osobowych (imię, nazwisko, numer telefonu, adres mailowy, adres
korespondencyjny) niezbędnych do wysyłki Nagrody oraz oświadczenia o treści:
„Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora oraz inne podmioty współpracujące
z nim przy realizacji konkursu,z przeznaczeniem do wykorzystania tych danych w celach potrzebnych do odebrania przez mnie
nagrody w tym konkursie. Oświadczam, iż moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie oraz wiem, że przysługuje mi prawo wglądu
do nich, ich poprawiania i żądania ich przetwarzania.” Wyrażam także zgodę na podanie moich danych do publicznej wiadomości
(wyłącznie imię i nazwisko oraz miejscowości z której Uczestnik pochodzi). Administratorem danych osobowych Uczestników jest
Organizator.
14. Przesłanie danych, o których mowa w p-kcie 12 jest warunkiem odbioru nagrody.
15. Laureaci wyrażają zgodę na opublikowaniu ich nazwisk, imion lub pseudonimu na stronie www.plus.biz.pl oraz powiązanej
platformie Facebook.
16. Przekazanie nagród rzeczowych przewidujemy za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD do dnia 30.04.2021r. Zestaw dekoracji
okolicznościowych tylko za bezpośrednim odbiorem.
17. Laureaci Konkursu są zwolnieni z zapłaty podatku dochodowego od nagrody, gdyż jednostkowa wartość nagród nie przekracza
2000zł.

