
REGULAMIN KONKURSU
„Jesień w Twoich projektach”

Sklep internetowy Creativehobby.pl zaprasza wszystkich do wzięcia udziału w konkursie 
pt.: „Jesień w Twoich projektach”.

Zasady udziału:
1. W Wyzwaniu udział może wziąć każdy, kto samodzielnie tworzy kreatywne projekty 

(rękodzieło).
2. W Wyzwaniu nie biorą udziału pracownicy sklepu Creativehobby.pl, administratorzy oraz 

osoby powiązane ze sponsorem.
3. Organizatorem Wyzwania jest sklep Cretivehobby.pl.

Czas trwania:
Wyzwanie trwa od 04.10.2017 do 18.10.2017 r. do godziny 15:00.
19.10.2017 r. po godzinie 11:00 nastąpi ogłoszenie wyników oraz zostanie przyznana nagroda.

Zasady Wyzwania:
1. Tematem Wyzwania jest własnoręczne wykonanie jesiennego projektu w dowolnej 

technice. 
2. Projekt zgłaszany do konkursu musi zawierać zdjęcie wykonanej pracy oraz dokończenie 

zdania: Jesień w moich projektach to...
3. Zgłoszenie (zdjęcie plus odpowiedź) musi być zamieszczone jako komentarz pod 

konkursowym wpisem na Facebooku ( http://www.facebook.com/creativehobby)
4. Zgłaszane prace muszą być własnością autorów, którzy zgłaszają prace do Wyzwania.
5. Każdy uczestnik może zgłosić tylko 1 pracę.
6. Zgłoszone prace Organizator może wykorzystać dla własnych celów – reklama 

i promocja Creativehobby.pl, w tym prezentacja na Facebooku.
7. W konkursie zostanie wyłoniony 1 zwycięzca.
8. Zwycięzca zostanie ogłoszony 19.10.2017 r. po godzinie 11:00 na fanpage`u na Facebooku 

(http://www.facebook.com/creativehobby )
9. Prace nie mogą być obraźliwe, zawierać treści erotycznych i ogólnie uznanych za 

niestosowne.

Kryteria oceny i wyboru zwycięzcy:
1. Spośród wszystkich osób, które pozostawią zgłoszenie w formie komentarza pod 

konkursowym wpisem zostanie wybrany jeden zwycięzca.

2. Zwycięzca zostanie wyłoniony przez 3-osobowe jury, które wybierze najciekawsze i 
najbardziej kreatywne zgłoszenie.

3. Pod uwagę będą brane tylko prace spełniające warunki określone w „Zasadach konkursu”.

Nagrody:
Nagrodą w Jesiennym Wyzwaniu jest:

  bon o wartości 100 zł, 
do wykorzystania na zakupy w sklepie www.creativehobby.pl. 
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Uwagi końcowe:

1. W przypadkach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.
2. Wyzwanie nie jest sponsorowane, popierane i przeprowadzane przez Facebooka ani firmę 

z nią związaną.
3. W przypadku wątpliwości lub dodatkowych pytań prosimy pisać na adres: 

marketing@cre  a  tivehobby.pl wpisując w temacie: Jesień w Twoich projektach.
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