Skierniewice, dn. 6.05.2021 r.
Regulamin Konkursu Plastycznego

MOJA MAMA KRÓLEWNA 2021
Obowiązuje od 11 maja 2021 r.

Postanowienia ogólne
Organizatorem Konkursu jest spółka MIRBUD S.A z siedzibą
w Skierniewicach, 96-100 Skierniewice, ul. Unii Europejskiej
18, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi,
XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000270385, kapitał zakładowy i wpłacony
8 249 250 zł, posiadającą NIP: 836-17-02-207 i REGON:
750772302.
Realizatorem Konkursu jest tygodnik „Głos Skierniewic i Okolicy”, na łamach którego został ogłoszony 13 maja 2021 r.
Uczestnictwo w Konkursie
Konkurs jest kierowany do dzieci do lat 7, pozostających pod
opieką pełnoletnich Czytelników „Głosu Skierniewic i Okolicy”.
W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy redakcji „Głosu
Skierniewic i Okolicy”, osoby współpracujące z Organizatorem
oraz najbliżsi członkowie ich rodzin (rodzeństwo, rodzice,
małżonkowie, dzieci).
Przebieg Konkursu i rozstrzygnięcie
Aby wziąć udział w Konkursie, dziecko musi własnoręcznie
wykonać pracę plastyczną dowolną techniką i formacie na temat: MOJA MAMA KRÓLEWNA. Dopuszczalne jest zgłoszenie
na Konkurs pracy wykonanej za pomocą dowolnego programu
graficznego, przy założeniu, że praca zostanie wykonana przez
dziecko samodzielnie.
Pracę wraz z kuponem, wypełnionym drukowanymi literami i
wyciętym z gazety, należy dostarczyć do redakcji „Głosu Skierniewic i Okolicy” (ul. Reymonta 31 lok. U 15), najpóźniej do 24
maja 2021 r., do godz. 16.00.
Kupony będą zamieszczone w wydaniach „Głosu Skierniewic i
Okolicy” na: 13 maja 2021 r., 20 maja 2021 r.
Wyniki Konkursu zostaną opublikowane w wydaniu „Głosu
Skierniewic i Okolicy” 27 maja 2021 r.
Uczestnik Konkursu zostanie poinformowany o wygranej również drogą telefoniczną.
Zwycięzcy i nagrody
Laureatem Konkursu może zostać wyłącznie dziecko, które
samodzielnie wykona pracę plastyczną na zadany temat.
Komisja konkursowa przyzna nagrody (co do ich liczby stanowić będzie Organizator).
W konkursie przewidziano nagrody rzeczowe (zabawki) i nie
mogą być one zamienione na ekwiwalent pieniężny.
Decyzja komisji konkursowej będzie ostateczna i nie będzie
podlegać jakimkolwiek reklamacjom.

Opiekun Uczestnika konkursu wyraża zgodę na publikację danych osobowych Uczestnika (imienia i nazwiska) oraz zdjęcia z
jego wizerunkiem z rozstrzygnięcia na łamach tygodnika „Głos
Skierniewic i Okolicy”.
Postanowienia końcowe
• Nagrodę Uczestnik Konkursu będzie mógł odebrać w
wyznaczonym przez redakcję terminie.
• Nagrody, które nie zostaną odebrane w ciągu trzech
miesięcy od ogłoszenia wyników, zostaną przeznaczone
na inny konkurs.
• Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik potwierdza, że
zapoznał się z niniejszym Regulaminem i zna zasady w
nim zawarte.
• Niniejszy Regulamin dostępny jest w redakcji „Głosu
Skierniewic i Okolicy”.
• Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do dokonania
modyfikacji postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin będzie dostępny w siedzibie Organizatora.
• Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie
swoich danych osobowych w celach handlowych i marketingowych przez Organizatora Konkursu.
Rodzic, opiekun Uczestnika Konkursu wyraża zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych przez MIRBUD S.A.,
z siedzibą przy ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice,
administratora danych osobowych. Został także poinformowany
o dobrowolności podania danych na potrzeby Konkursu, a także o przysługującym mu prawie do ich wglądu, zmiany, a także
cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

