REGULAMIN KONKURSU
„RADOSNE, ŚWIĄTECZNE CHOINKI”

1. Organizatorem konkursu „Radosne, świąteczne choinki” jest Wind Service Sp. z o.o.
z siedzibą przy ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa, prowadząca projekt „Żyj z energią”.
2. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Przyjmowanie zgłoszeń do konkursu trwa od dnia 14 grudnia 2015 roku do dnia 28 grudnia
2015 roku.
4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.
5. Konkurs skierowany jest do świetlic wiejskich z terenu gminy Darłowo, których organem
zarządzającym jest Gmina Darłowo.
6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora Konkursu
oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu
Konkursu.
7. Konkurs polega na przesłaniu na adres kontakt@zyjzenergia.pl zdjęcia choinki świątecznej
z danej świetlicy w terminie od 14 grudnia do 28 grudnia 2015 roku do godz. 24:00, wraz
z danymi świetlicy (nazwa, adres korespondencyjny). Przesłanie zdjęcia jest równoznaczne
z dokonaniem zgłoszenia udziału w Konkursie.
8. Każda ze świetlic może wysłać jedno zgłoszenie.
9. Wyłonienie zwycięzców w konkursie przeprowadzone zostanie przez specjalnie powołaną
trzyosobową komisję konkursową do dnia 8 stycznia 2015 roku.
10. Komisja konkursowa, biorąc m.in. pod uwagę estetykę, kreatywność, oryginalność choinek,
wyłoni 3 zwycięzców nagród. Nagrodami w konkursie jest sprzęt rekreacyjno-sportowy
o wartości do 500 złotych brutto dla każdej z trzech zwycięskich świetlic. Rodzaj sprzętu
zostanie ustalony indywidualnie z przedstawicielami nagrodzonych świetlic.
Organizator dopuszcza możliwość ufundowania nagrody dodatkowej za szczególnie
wyróżniającą się choinkę.
11. Zwycięzcy nagród zostaną powiadomieni w terminie 5 dni roboczych od dnia ich wyłonienia
pod adres e-mail, który został podany w trakcie rejestracji zgłoszenia.
12. Nagrody w konkursie zostaną wydane organowi zarządzającemu świetlicami wiejskimi,
jakim jest Gmina Darłowo w terminie do 29 stycznia 2015 roku.
13. Narody nie podlegają wymianie na równowartość w gotówce.
14. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora, a także dostępny
do wglądu w siedzibie Organizatora.

