
Regulamin konkursu „Konkurs Walentynkowy” serwisu Swidnica24.pl 

§ 1 INFORMACJE OGÓLNE 

1.  Organizatorem konkursu „Konkurs Walentynkowy”, zwanego dalej: "Konkursem" jest serwis 

Swidnica24.pl, zwany dalej "Organizatorem". 

2. Przedmiotem Konkursu jest opisanie historii poznania ukochanej/ ukochanego. 

3. Sponsorem Konkursu jest Pracownia Autorska METIER, Hotel Fado, Chocoffee. 

4. Zgłoszenie udziału w konkursie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu 

Konkursu. 

5. Podmiotem zobowiązanym do wydania Nagrody jest Organizator. 

§ 2 ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONKURSU 

1.  Przedmiotem konkursu jest opisanie historii poznania ukochanej/ ukochanego. 

§ 3 UCZESTNICY 

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba pełnoletnia, która do 10 lutego 2013 roku 

nadeśle na adres mailowy, tekst Walentynkowy opisujący poznanie Twojej drugiej połowy. 

2. Tekst Walentynkowy, nie może mieć więcej niż 2000 znaków. 

3.  Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, podanych w zgłoszeniu przez 

Organizatora oraz publikacje tekstu, imienia i nazwiska na portalu Swidnica24.pl. 

§ 4 ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Zgłoszenie polega na przesłaniu tekstu Walentynkowego, imienia i nazwiska autora pod 

tekstem, swojego numeru telefonu i adresu mailowego uczestnika na adres e-mail 

konkurs@swidnica24.pl w temacie wpisując „Konkurs Walentynkowy”.  

2.  Termin przesłania tekstów Walentynkowych treści upływa 10 lutego 2013 roku włącznie, 

zgłoszenia wysłane po tej dacie nie będą przyjmowane. 

3. Organizator odrzuci Zgłoszenie (nie dopuści zgłoszenia do Konkursu), jeśli: 

a. Treść jest obraźliwa, wulgarna lub naruszające prawo lub; 

b. Zgłoszenie zostało wysłane po terminie, o którym mowa w ust. 2 lub; 

c. Projekt nie jest związany z tematyką Konkursu, o której mowa w § 2. 

 

§ 5 WYŁONIENIE LAUREATÓW 

1.  Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu 

dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu, Organizator powoła trzyosobową 

Komisję Konkursową, zwaną dalej „Komisją Konkursową”. W skład Komisji Konkursowej 

wejdą osoby delegowane przez Organizatora: Agnieszka Szymkiewicz, Marta Wiśniewska 

(portal Swidnica24.pl), Marcin Łabus (Pracownia Autorska METIER). 

2. Zwycięzcą Konkursu, zwanym dalej: "Zwycięzcą" jest ten z Laureatów, którego projekt został 

przez Komisje Konkursową uznany za najlepszy.  
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§ 6 NAGRODY 

1. Nagrodą w Konkursie jest: 

a) pierwsza nagroda (pierwsze miejsce): Komplet biżuterii (zawieszka i kolczyki całkowicie ręcznie 

wykonany ze srebra p. 925 i tytanu.  Ażurowy srebrny wierzch zdobi tytanowe tło, z którego 

wydobyto tęczowe barwy. Jedyny powstały egzemplarz; waga: 10 gram, autorstwa Pracowni 

Autorskiej METIER). 

b) druga nagroda: kolacja dla dwojga w restauracji Bcalhau Hotelu Fado w Świdnicy, voucher o 

wartości 150,00 zł do wykorzystania w restauracji. 

c) 5 wyróżnień: pudełka czekoladowych pralin wykonanych ręcznie przez firmę Chocoffee ze 

Świdnicy. 

d) nagroda dla laureatów konkursu (laureaci pierwszej, drugiej i oraz wyróżnień): przesłanie tekstu na 

adres konkurs@swidnica24.pl do 10 lutego 2013.  

2. Informacja o wynikach, terminie i sposobie przekazania nagrody zostanie podana na stronach     

internetowych Organizatora konkursu. 

3. Walentynkowe teksty Zwycięzców oraz wyróżnionych będą opublikowane na stronach 

Organizatora od dn. 13 lutego 2013 r. 

4. Zwycięzcy zostaną powiadomieni dodatkowo drogą e-mailową lub telefoniczną o wygranej. 

 

§ 7 OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU 

1. Ogłoszenie wyników nastąpi 13 lutego 2013 roku. 

2. Nagrody zastaną wręczone 13 lutego 2013 w siedzibie Organizatora, ul. Esperantystów 17, 

Świdnica o godzinie 15:00.  

3. Jeżeli zwycięzca lub wyróżniony nie będzie mógł odebrać nagrody 13 lutego o godz. 15:00, 

będzie mógł to zrobić w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu na portalu 

Swidnica24.pl.  
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