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Regulamin II edycji konkursu Strima Sp. z o.o.                      
„Ozdoba Choinkowa z Filcu” 

 
 

Postanowienia wst ępne  
1. Niniejszy konkurs „Ozdoba Choinkowa z Filcu”  nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 

1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych. 
2. Organizatorem konkursu jest STRIMA Sp. z o.o., Swadzim, ul. Poznańska 54, 62-080 Tarnowo Podgórne. 
3. Konkurs trwa od 09.11.2009 do 11.12.2009. 
4. Konkurs jest prowadzony na terenie Polski, za pośrednictwem strony internetowej www.strima.com 
 
 
Zasady uczestnictwa w Konkursie 
1. Konkurs ma charakter otwarty, uczestnikiem konkursu moŜe być kaŜda osoba bez ograniczeń wiekowych 

(w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda z podpisem opiekuna prawnego). 
2. Aby wziąć udział w konkursie ogłoszonym w Internecie naleŜy przesłać ozdobę choinkową wykonaną z 

uŜyciem filcu, dowolną techniką, wraz z wypełnionym kuponem konkursowym, który moŜna znaleźć na 
stronie internetowej www.strima.com.  

 Termin nadsyłania zgłoszeń konkursowych upływa z dniem 11.12.2009 roku, o godz. 24:00 - decyduje data 
stempla pocztowego. 

3. KaŜdy Uczestnik konkursu wyraŜa zgodę na przechowywanie i wykorzystywanie jego danych osobowych 
przez firmę Strima Sp. z o.o. (Organizatora) w celach promocji i marketingu, zgodnie z treścią ustawy o 
ochronie danych osobowych. Ponadto kaŜdy Uczestnik wyraŜa zgodę na prezentacje nadesłanych przez 
siebie prac do Organizatora oraz do posługiwania się nimi w celach marketingowych. Organizator zastrzega 
sobie prawo do ich bezpłatnej reprodukcji we własnych materiałach reklamowych i promocyjnych. 

4. Nadesłane prace stają się własnością firmy Strima Sp. z o.o. i nie podlegają zwrotowi Uczestnikom 
konkursu. Firma Strima zastrzega sobie równieŜ prawo do wykorzystania prac w celach promocji i 
marketingu, zgodnie z treścią ustawy o ochronie danych osobowych. 

 
 
Nagrody  
1. Nagrodę przewidzianą w konkursie ufundował Organizator 
2. Nagrodą w konkursie jest: 

-  BATTISTELLA VAPORBABY INOX – Wytwornica (generator) pary z Ŝelazkiem 
3. W przypadku przysłania większej ilości prac, kaŜdy Uczestnik zwiększa swoje szanse na wygraną, ale 

przysługuje mu prawo tylko do jednej nagrody. 
 
 

Rozstrzygni ęcie konkursu  
1. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się dnia 18.12.2009. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie 

internetowej Organizatora www.strima.com.  
2. Do rozstrzygnięcia konkursu, dopuszczone będą zgłoszenia czytelne i spełniające wymogi omówione w 

punkcie pt. „Zasady uczestnictwa w Konkursie”. 
3. Rozstrzygnięcia konkursu przy zachowaniu naleŜytej staranności będzie dokonywała Komisja Konkursowa. 

Sekretarzem Komisji jest Pani Małgorzata Walczak. 
4. Komisja będzie równieŜ czuwać nad prawidłowym przebiegiem konkursu, w szczególności weryfikować dane 

przesyłane przez Uczestników, rozpatrywać sugestie i reklamacje, prowadzić korespondencje z 
Uczestnikami. 

5. Nagroda zostanie przyznana na podstawie punktów wystawionych przez komisję. Uczestnik, który zostanie 
najwyŜej oceniony otrzyma nagrodę. Komisja przy rozstrzygnięciu konkursu będzie brała pod uwagę 
oryginalność nadesłanych prac. JeŜeli poziom estetyczny i pomysłowość prac nie będą na odpowiednio 
wysokim poziomie Organizator zastrzega dla Komisji prawo do nie przyznania nagrody.  
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Wydanie nagród  
1. Zwycięzca konkursu zostanie powiadomiony o wygranej zaraz po rozstrzygnięciu konkursu. Informacja 

zostanie przesłana na podany w zgłoszeniu adres.  
2. Nagroda zostanie wysłana do Zwycięzcy przesyłką poleconą w dniu 18.12.2009, na koszt Organizatora. 

Zwycięzcy przysługuje równieŜ prawo do samodzielnego odbioru nagrody w siedzibie Organizatora. 
3. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pienięŜny ani na inną nagrodę. 
4. W przypadku, gdy okaŜe się, Ŝe Zwycięzca konkursu odmówi przyjęcia nagrody Organizator nie będzie 

zobowiązany do przyznania takiej nagrody innemu Uczestnikowi. 
 
 
Reklamacje  
1. O wszelkich nieprawidłowościach związanych z konkursem Uczestnik moŜe poinformować Komisję 

Konkursową, która jest zarazem Komisją Reklamacyjną. 
2. Uczestnik ma prawo zgłaszać reklamacje i uwagi związane z realizacją konkursu pocztą elektroniczną lub 

pocztą tradycyjną z podaniem w szczególności swego Ŝądania oraz rodzaju naruszenia niniejszego 
regulaminu. 

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną w terminie 7 dni od daty jej otrzymania. 
O decyzji Komisji Reklamacyjnej Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym. 

4. Decyzja Komisji Reklamacyjnej w przedmiocie reklamacji jest wiąŜąca i ostateczna, nie przysługuje od niej 
prawo odwołania. 
 

 
Postanowienia ko ńcowe 
1. W przypadku zmiany danych Uczestnika konkursu, jest on zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym 

Organizatora.  
2. Organizator moŜe wykluczyć Uczestnika z udziału w konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika 

postanowień niniejszego regulaminu.  
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego regulaminu w kaŜdym czasie, bez podania przyczyny, 

poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie www.strima.com. 
4. Zmiany w regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników konkursu. 
5. Niniejszy regulamin dostępny jest  na stronie www.strima.com i w siedzibie Organizatora. 
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia przez pocztę oraz 

firmy kurierskie przesyłek wysyłanych w imieniu Organizatora w związku z prowadzeniem konkursu. 
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych 

danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych, uniemoŜliwiających lub opóźniających 
wręczenie przez Organizatora nagrody w związku z prowadzeniem konkursu. 

8. W przypadku, gdy z powodów określonych powyŜej nie będzie moŜliwe wręczenie nagrody, po odbiór 
nagrody Uczestnik moŜe zgłosić się osobiście do siedziby Organizatora w terminie 30 dni od daty 
rozstrzygnięcia konkursu, z okazaniem odpowiednich dokumentów, na podstawie których moŜliwe będzie 
ustalenie prawa do odbioru nagrody.  

9. W przypadku nieodebrania nagrody w terminie wskazanym w punkcie  powyŜej, Uczestnik traci prawo do 
nagrody, a Organizator nie będzie zobowiązany do jej przyznania innej osobie.  

10. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy 
miejscowo dla siedziby Organizatora. 

11. Biorąc udział w konkursie Uczestnik potwierdza, Ŝe wyraŜa zgodę na zasady konkursu określone w 
Regulaminie.   

12. Administratorem danych osobowych jest Organizator.  
13. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiąŜącą moc prawną w zakresie realizacji 

konkursu.  
14. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu z waŜnych powodów bez podania przyczyny. 
15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 


