
Regulamin konkursu 

"Zachwyć realizacją kominka"

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu "Zachwyć realizacją kominka" (zwanym dalej „Konkursem”) jest Marek  Bal 
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kratki.pl Marek  Bal z siedzibą w miejscowości Wsola,               
ul. Gombrowicza 4, 26-660 Jedlińsk, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez 
Wójta Gminy Jedlińsk  pod numerem 1726/03 REGON 670814979, posiadający nr NIP 796-115-80-07, 
zwany dalej: "Organizatorem".

2. Regulamin określa zasady udziału w organizowanym Konkursie i zawiera warunki uczestnictwa, które 
uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do Konkursu.

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy  Organizatora, ani osoby  z ich najbliższej rodziny 
(małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo).

4. Celem konkursu jest wyłonienie zdjęć najbardziej oryginalnej realizacji kominka, do którego został 
wykorzystany wkład produkcji Kratki.pl.

5. Czas trwania: konkurs trwa od 15 listopada 2012r. do 15 lutego 2013r.
6. Zasięg konkursu: konkurs organizowany jest na terenie Polski.

§ 2

UCZESTNICY I ZASADY KONKURSU
1. Konkurs skierowany jest do podmiotów gospodarczych dokonujących montażu i instalacji kominków firmy 

Kratki.pl.
2. Uczestnik konkursu ma za zadanie zrobić zdjęcie wykonanej przez siebie lub swoją zabudowy wkładu 

kominkowego produkcji Kratki.pl Marek Bal. 
3. Zdjęcie należy wysłać na adres e-mail: konkurs@kratki.pl, w tytule e-mila wpisując: "Zachwyć realizacją 

kominka", w treści podając nazwę firmy, dane kontaktowe oraz dokładną informację o tym gdzie znajduje się 
fotografowane wnętrze. 

§ 3

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie zdjęcia na adres e-mail konkurs@kratki.pl w czasie trwania Konkursu 

określonego w Regulaminie.
2. Ilość przesłanych przez Uczestnika zdjęć nie jest ograniczona, przy czym każde zgłoszenie powinno dotyczyć 

innej realizacji.
3. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
4. Każdy Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do przedstawienia oświadczenia o pozwoleniu na wykorzystaniu 

wizerunku wnętrza właściciela budynku (zał. 1 regulaminu).
5. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie zgłoszonych prac w celach komercyjnych, przez 

firmę Kratki.pl i czasopismo „Świat Kominków” - patrona medialnego Konkursu.
6.  Zdjęcie z realizacji może zostać opatrzone nazwą firmy która wykonała zabudowę kominka.
7. Dane Uczestników Konkursu, uzyskane w czasie jego trwania, podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi 

przepisami.
§ 4

-Wybór zwycięzców nastąpi przez powołane w tym celu jury konkursu. Ocena jury ma charakter obiektywny.
1. W skład jury Konkursu wchodzą:

- Adam Jędraszek – Dyrektor
- Patrycja Sobień - Kierownik działu marketingu
- Izabela Kowalska - Specjalista ds. marketingu
- Aneta Puk-Kilian - Grafik
- Witold Hawajski - redaktor naczelny "Świata Kominków"
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2.  Jury w ciągu 14 dni od zakończenia konkursu, spośród nadesłanych odpowiedzi, wyłoni zwycięzców.
4. Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zorganizowania dodatkowej rundy w postaci: ankiety wysłanej do 
partnerów handlowych, otwartego głosowania przez internautów na stronie: www.facebook.com/kratkipl lub na 
portalu patrona medialnego.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu trwania konkursu, po wcześniejszym przedstawianiu 
na stronie www.kratki.pl/konkurs zasad jego przedłużenia.

§ 5

NAGRODY
Dla najlepszych prac w Konkursie przewidziano nagrody w postaci bonów, do jednorazowego wykorzystania na 
zakup produktów bezpośrednio od firmy Kratki.pl w terminie 60 dni od dnia otrzymania bonu. Asortyment 
zakupiony na podstawie bonu podlega ustalonym rabatom.

1. I nagroda - bon o wartości 5 000 zł netto (6 150 brutto)
2. II nagroda - bon o wartości 3 000 zł netto (3 690 brutto)
3. III nagroda - bon o wartości 2 000 zł netto (2 460 brutto)
4. Nagroda publiczności - 2 000 zł netto (2 460 brutto)

§ 6

REALIZACJA NAGRODY
1. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie www.kratki.pl/konkurs.
2. Zwycięzcy Konkursu (laureaci nagród) zostaną powiadomieni o wynikach Konkursu pocztą elektroniczną lub 

telefonicznie. 
3. Nagroda w postaci bonu zostanie przekazany - drogą mailową.
4. Bon może być zrealizowany jednorazowo i wyłącznie w pełnej wysokości. W przypadku zakupu towarów        

o wartości mniejszej niż nominał bonu, Laureat nie ma prawa do zwrotu różnicy w pieniądzu. W przypadku 
zakupu towarów o wartości wyższej niż nominał bonu Laureat zobowiązany jest dopłacić różnicę                  
w pieniądzu.

5. Realizacja musi nastąpić w ciągu 60 dni roboczych od daty otrzymania bonu.

6. Nie dopuszcza się wymiany nagród (bonów) na ich równowartość pieniężną oraz przeniesienia praw do 
nagrody na osoby trzecie.

7. Odebranie nagrody jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie: nazwy uczestnika lub jego 
firmy oraz zdjęcia przez Organizatora lub patrona medialnego bez prawa do wynagrodzenia. 

8. Niezrealizowanie bonu w wyznaczony czasie w Regulaminie oznacza rezygnację z nagrody na rzecz 
Organizatora.

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i warunki prowadzenia 

Konkursu.
2. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych       

i zakładach wzajemnych i grach na automatach (t.j. Dz. U. Z 1998 r., Nr 102, poz. 650)
3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w niniejszym Regulaminie. Informacja 

o zmianie Regulaminu będzie dostępna na stronie www.kratki.pl/konkurs.
4. Organizator może w każdym czasie unieważnić Konkurs i nie rozstrzygać go bez podania przyczyny.
5. Przystąpienie do Konkursu i podanie swoich danych osobowych jest dobrowolne, a Uczestnicy mają prawo 

wglądu w swoje dane oraz ich poprawienie.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy obowiązującego 

prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.
7. Informacje na temat Konkursu znajdują się na stronie: www.kratki.pl/konkurs oraz w siedzibie 

Organizatora.
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