
REGULAMIN 
"Kwietniowe CANDY"

Creativehobby zaprasza wszystkich do wzięcia udziału 
w Kwietniowym CANDY

Zasady udziału:
1. W Candy udział może wziąć każdy, kto uwielbia rękodzieło.
2. W Candy nie biorą udziału pracownicy sklepu Creativehobby.pl, administratorzy oraz osoby

powiązane ze sponsorem.
3. Organizatorem Candy jest sklep Cretivehobby.pl.

Czas trwania:
Kwietniowe Candy trwa od 11 kwietnia 2016 do 19 kwietnia 2016  do godziny 15.00.
20 kwietnia 2016 r. nastąpi ogłoszenie wyników oraz zostanie przyznana nagroda.

Zasady Candy:
1. Chcąc wziąć udział w Candy wystarczy pozostawić komentarz pod konkursowym wpisem, 

który zostanie zamieszczony na blogu moje.creativehobby.pl. We wpisie należy udzielić 
odpowiedzi na pytanie dlaczego to własnie do Ciebie ma trafić mix wiosenny widoczny na 
zdjęciu.

2. 1 osoba może pozostawić 1 komentarz pod konkursowym wpisem.
3. W konkursie zostanie wyłoniony 1 zwycięzca.
4. Zwycięzca zostanie ogłoszony 20.04.2016 r. 

Kryteria oceny i wyboru zwycięzcy:
1. Spośród wszystkich osób, które pozostawią komentarz pod konkursowym wpisem wraz z 

odpowiedzią na konkursowe pytanie zostanie wybrany jeden zwycięzca.
2. Zwycięzca zostanie wyłoniony przez 3-osobowe jury, które wybierze najciekawszy wpis.
Nagrodą w Kwietniowym CANDY jest MIX WIOSENNY, czyli zestaw kreatywnych

produktów do rękodzieła
o łącznej wartości 

100 zł!!!!.



W skład zestawu wchodzi:
• 20 pasków do scrapbookingu (30x15 cm),
• zestaw pastelowych papierów ksero 100 szt.,
• zestaw 3 białych pudełek do decoupage,
• mozaika 15x15 mm,
• szklana ramka na zdjęcie, 
• paletka do farb,
• zestaw cekinów koniczynka,
• 2 serwetki 33x33 cm,
• 1 serweta 25x25 cm,
• tekturkowy napis Ważne chwile 2 szt,
• zestaw pudełek  w kształcie serca 10 szt.,
• klej magic w sztyfcie,
• farba tablicowa do szkła 59 ml,
• 2 farby akrylowe Crafter's Acrylic 59 ml.

Uwagi końcowe
1. W przypadkach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.
2. W przypadku wątpliwości lub dodatkowych pytań prosimy pisać na adres: 

blog@creativehobby.pl wpisując w temacie: Kwietniowe CANDY.

mailto:blog@creativehobby.pl

