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Regulamin Konkursu Plastycznego dla najmłodszych z grafiką maskotki firmy E-Cho
– „ Speedek oczami dziecka”

§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu „Speedek oczami dziecka” jest E-Cho Sp. z o.o. z siedzibą w Choszcznie przy
ul. Wolności 4, kod pocztowy 73-200 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
przez Sąd Rejonowy w Szczecinie XVII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000194171, zwana dalej
Organizatorem
2. Konkurs trwa w okresie od 8 sierpnia 2018r. do 31 sierpnia 2018r. Decyduje data otrzymania pracy.
3. W konkursie może brać udział dziecko, które ma ukończone od 2 do 16 lat, zwane dalej Uczestnikiem.
4. W konkursie zostanie wyłonionych trzech zwycięzców, zwanych dalej Laureatem.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Konkursu przed terminem określonym w §1 ust. 2, jeżeli
z przyczyn losowych nie będzie miał możliwości rozstrzygnięcia Konkursu.
6. Organizator zastrzega sobie zmianę powyższego Regulaminu lub jego zakończenie w czasie nieokreślonym.
§2
Zasady Promocji
1. Zadaniem Uczestnika konkursu jest wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką, w dowolnej formie.
2. Praca powinna przedstawiać wizerunek maskotki firmy E-Cho Speedka- Strusia.
3. Jeden Uczestnik może dostarczyć tylko jedno zgłoszenie.
4. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu swoich
danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz.
833, z późn. zm).
5. Zwycięzców wyłania Komisja powołana przez Organizatora.
6. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi dowolną techniką, wcześniej
nieopublikowanymi.
7. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przez Komisję konkursową.
8. Każda praca, na odwrocie powinna być opatrzona imieniem i nazwiskiem oraz wiekiem uczestnika konkursu.
W przypadku zgłoszeń poprzez fanpage E-Cho, pod zdjęciem należy dopisać powyższe dane.
9. Rodzic, opiekun dziecka, zobligowany jest podpisać oświadczenie i zgody na przetwarzanie danych
osobowych i ujawnienie wizerunku dziecka na potrzeby rozliczenia konkursu. Zgoda ( Załącznik nr 1 do
Regulaminu Konkursu) jest dostępna do pobrania na stronie www.e-cho.pl lub na facebooku E-Cho. Można je
również pobrać w formie papierowej w Biurach Obsługi Klienta E-Cho.
10. Wykonane prace, wraz z podpisanymi zgodami i oświadczeniem należy składać:
a. w formie papierowej w Biurach Obsługi Klienta E-Cho:
-Biuro Obsługi Klienta E-Cho, ul. Rynek 2, 73-200 Choszczno
-Biuro Obsługi Klienta E-Cho, ul. Z. Religii 6, 78-540 Kalisz Pomorski
-Biuro Obsługi Klienta E-Cho, ul. Sądowa 9A, 74-320 Barlinek
b. w formie elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości e-mail wraz z załączoną pracą i zgodami w formie
zdjęcia lub innej na adres bok@e-cho.pl
c. w formie elektronicznej zamieszczając pod postem konkursowym na fanpage’u www.facebook.com/
e-cho.choszczno zdjęcie pracy wraz z danymi dziecka. Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu można wysłać
w prywatnej wiadomości na facebooku.
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§3 Komisja
1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny
prawidłowości zgłoszeń do konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców konkursu, Organizator powoła
Komisję Konkursową („Komisja”)
2. W skład Komisji wejdą trzy osoby delegowane przez Organizatora.
3. Komisja dokonując wyboru zwycięzcy, będzie brała pod uwagę walory estetyczne, kreatywność oraz jakość
wykonania.
4. Komisja dysponuje pełną swobodą w podejmowaniu decyzji, a w szczególności może przyjąć kryteria wyboru
Pracy Konkursowej oparte na subiektywnych odczuciach
5. Decyzje Komisji są nieodwołalne.
§4
Nagroda
1. W konkursie nagrodzonych zostanie trzech Uczestników. Nie ma podziału na kategorie wiekowe. Organizator
zastrzega sobie prawo przyznania wyróżnień.
2. Nagrodą w konkursie jest maskotka firmy E-Cho.
3. Nagrody przyznane w konkursie nie podlegają wymianie na ich równowartość w gotówce, ani na nagrody
innego rodzaju.
4. Zwycięzcy o wygranej dowiedzą się do 4 września 2018. Wyniki zostaną opublikowane na stronie faceboook
oraz na stronie www.e-cho.pl
5. Dodatkowo Laureaci zostaną poinformowani poprzez wiadomość telefoniczną.
6. Laureaci, aby odebrać Nagrodę, zobowiązani są zgłosić się do Biura Obsługi Klienta E-Cho w ciągu 2 tygodni
od momentu ogłoszenia wyników.
7. Laureat zobligowany jest przybyć wraz z rodzicem, opiekunem prawnym.
8. Laureat nagrody może odmówić odbioru przyznanej mu nagrody.
§5
Postanowienia końcowe
1. Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu, podpisując oświadczenie i składając prace
konkursową.
2. Operator zastrzega sobie zmianę powyższego regulaminu lub jego zakończenie, w czasie nieokreślonym.
3. Regulamin konkursu „Speedek oczami dziecka” jest dostępny na stronie www.e-cho.pl lub w Biurach
Obsługi Klienta E-Cho.
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