
Wrocław, 11.09.2020r.

Regulamin konkursu dla dzieci
„Pocztówka z wakacji”

§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.  Organizatorem  konkursu  jest  "Społem"  Spółdzielnia  Hurtowo-  Detaliczna  "Tęcza"  z  siedzibą  we  Wrocławiu  przy  ul.
Tęczowej 65, 53-601 Wrocław , Spółdzielnia wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY
DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ  WE  WROCŁAWIU,  VI  WYDZIAŁ  GOSPODARCZY KRAJOWEGO  REJESTRU
SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000059168, Regon 930149162, NIP 896-000-24-10 („Organizator”).
2.  Konkurs zostanie przeprowadzony od dnia publikacji regulaminu tj. od dnia 11.09.2020 roku do 21.09.2020.
3.  Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba do 15. roku życia.

§ 2
ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Przedmiotem konkursu są prace o tematyce Wspomnienia z wakacji.
2. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną , wcześniej niepublikowaną, samodzielnie wykonaną pracę.
3. Na odwrocie pracy powinny znaleźć się następujące informacje: nazwisko, imię, numer kontaktowy.
4. Do pracy musi być dołączony wypełniony formularz zgłoszeniowy zawierający zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
5.  Dane  osobowe Uczestnika,  o  których  mowa  powyżej,  będą  przetwarzane  przez  Organizatora  w jego  siedzibie  w celu
przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, poinformowania o nagrodzie i przekazania nagrody. Właściciel danych
osobowych ma prawo do dostępu do danych osobowych i  do ich poprawiania  w siedzibie  Organizatora.  Podanie danych
osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.
6. Praca może być wykonana w formie:
- plastycznej lub fotograficznej -  na kartonie lub papierze o formacie A 3, A4 lub A5 dowolną techniką (rysunek kredkami,
pastele suche, pastele olejne, techniki malarskie, akwarela, tempera, wyklejanki, collage itp.);
- literackiej – wydrukowana lub  napisana ręcznie na kartce o dowolnym formacie (opowiadanie, wiersz, list itp.);
- multimedialnej – dostarczona na przenośnym dysku, tj. pen-drive, płyta CD o czasie nie przekraczającym 5 minut (filmik,
nagranie dźwiękowe itp.).
7. Prace należy składać do skrzynki przy kasach Supermarketu Hali Targowej „Tęcza” we Wrocławiu przy ulicy Bajana 1.
8. Ostateczny termin zgłaszania prac upływa dnia 21.09.2020r.
9.  Prace  dostarczone  po  tym  terminie,  wykonane  niezgodnie  z  regulaminem  lub  bez  dołączonych  odpowiednich,  wyżej
wymienionych dokumentów nie będą oceniane.
10. Udział w Konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji zgłoszonej pracy.

§ 3
NAGRODA

1.   O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa.
2.   Pracownicy oraz ich najbliższa rodzina nie mogą brać udziału w konkursie. 
3.   Nagrodą główną w konkursie jest Hulajnoga, a dla 3 kolejnych miejsc zostaną wręczone 3 nagrody pocieszenia.
4.   Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę bądź nagrody innego rodzaju.
5.   Ogłoszenie  wyników odbędzie  się  6  października  2020r.  poprzez  wywieszenie  listy  zwycięzców przed  wejściem do
Supermarketu w Hali Targowej Tęcza.
6. Nagrody należy odebrać osobiście do dnia 20.10.2020 r. w biurze HT Tęcza. Zwycięzca powinien potwierdzić swoją 
tożsamość odpowiednim dokumentem. Dane na dokumencie powinny być takie same jak na wypełnionym przez Zwycięzce 
formularzu.

§ 4
REKLAMACJE 

1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu za pośrednictwem, poczty elektronicznej
na adres marketing@tecza-spolem.pl lub w formie pisemnej- listem poleconym wysłanym na adres siedziby Organizatora przez
cały czas trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie 3 dni od daty zakończenia Konkursu.
2. O zachowaniu terminu opisanego w punkcie 1. Regulaminu decyduje data nadania reklamacji.
3. Reklamacje wpływające po zakreślonym terminie nie będą rozpatrywane.
4.  Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację,  w szczególności  umożliwiające udzielenie  odpowiedzi  na
reklamację Regulaminu oraz zwięzły opis przedmiotu reklamacji.
5. Skutecznie złożone reklamacje, czyli spełniające założenia punktów 1. oraz 4., będą rozpatrywane nie później niż w terminie
14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji listem
poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  Zgłoszenie  udziału  w  Konkursie  oznacza,  iż  Uczestnik  Konkursu  zapoznał  się  z  treścią  Regulaminu  i  przedmiotowy
Regulamin akceptuje.

4. Pełna treść Regulaminu jest dostępna pod adresem https://halatecza.pl/ w zakładce Promocje oraz w Supermarkecie w Hali
Targowej Tęcza.

https://halatecza.pl/

