
 

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 dokończenie zdania „Kocham Cię, bo…”.  

3. Sponsorem Konkursu jest Hotel Red Baron, Hotel Fado, Salon Urody Vera, Condizione, salon Empik. 

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 dokończenie zdania „Kocham Cię, bo…”. 

§ 3 UCZESTNICY  

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba pełnoletnia, która do 12 lutego 2014 roku  

nadeśle na adres mailowy, tekst Walentynkowy opisujący uzasadnienie wyznania miłosnego. 

2. Tekst 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, 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 12 lutego 2014 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, Natalia Maliszewska-Łabus, 

Tomasz Pietrzyk.  

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

przez Komisje Konkursową uznany za najlepszy.   

§ 6 NAGRODY  

1. Nagrodą w Konkursie jest:  

a) pierwsza nagroda (pierwsze miejsce): voucher do wykorzystania w restauracji hotelu Red Baron w 

Świdnicy na kwotę 200zł. 

b) druga nagroda (drugie miejsce): voucher do wykorzystania w restauracji Bacalhau hotelu Fado w 

Świdnicy na kwotę 100zł. 

c) trzecia nagroda (trzecie miejsce): zabieg kosmetyczny w Salonie Urody Vera w Świdnicy oraz 

miesięczny karnet do wykorzystania w Condizione w Świdnicy. 

d) wyróżnienia: płyty CD z muzyką. 

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

internetowych Organizatora konkursu.  

3. Teksty Zwycięzców oraz wyróżnionych będą opublikowane na stronach Organizatora od dn. 14 

lutego 2014 r.  

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

  



§ 7 OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU  

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

Świdnica o godzinie 15:00.  

2. Informacja o laureatach konkursu zostanie opublikowana na portalu 14 lutego. 

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. 


