
REGULAMIN 

"Październikowe CANDY"

Creativehobby zaprasza wszystkich do wzięcia udziału 

w Październikowym 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:

Październikowe Candy trwa od 12.10.2015  do 19.10.2015 roku do godziny 15.00.

20.10.2015 r. nastąpi ogłoszenie wyników oraz zostanie przyznana nagroda.

Zasady Candy:

1. Chcąc wziąć udział w Candy wystarczy pozostawić komentarz pod konkursowym wpisem 
na blogu moje.creativehobby.pl. Należy w nim dokończyć zdanie: Jeśli wygram zestaw 
startowy do decoupage to...

2. 1 osoba może pozostawić 1 komentarz pod konkursowym wpisem.

3. W konkursie zostanie wyłoniony 1 zwycięzca.

4. Zwycięzca zostanie ogłoszony 20.10.2015 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 Październikowym CANDY jest zestaw startowy do Decoupage o wartości 

102.99 zł !!!



W skład zestawu wchodzą:

• farby akrylowe Phoenix 100 ml w kolorach Titanum White, Crimson, Sap Green - do 
malowania, 

• grunt Gesso 125 ml - podkład zwiekszający przyczepność do podłoża, 
• klej wodny do Decoupage 125 ml - do przyklejania motywów, 
• werniks wodny satynowy 125 ml - lakier zabezpieczający dający satynowy efekt, 
• papier ryżowy - idealny do tworzenia projektów w technice Decoupage, 
• drewniane podkładki kuchenne z pudełkiem - przedmiot do zdobienia z drewna,  
• pędzel gąbkowy mały - do nakładania farby akrylowej - z jego użyciem uzyskać można 

ciekawe efekty, 
• pędzel szczecinowy 08 - do nakładania kleju/lakieru, 
• pędzel płaski nylonowy 12 - do nakładania farby, 
• pędzel okrągły nylonowy 4 - do domalowywania elementów,
• ozdobne pudełko w kolorze granatowym do którego spakowany jest zestaw, 
• instrukcja wykonania zdobień w technice Decoupage z użyciem preparatów z zestawu.

Uwagi końcowe

1. W przypadkach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.

2. W przypadku wątpliwości lub dodatkowych pytań prosimy pisać na adres: 
blog@creativehobby wpisując w temacie: Październikowe CANDY.


