Regulamin Konkursu
„Wiosenny konkurs”
I.

Organizator
Organizatorem konkursu jest Media Service Zawada Sp. z o.o. Warszawa 04-028, al.
Stanów Zjednoczonych 51.

II. Termin
1. Konkurs trwać będzie od dnia 25 lutego 2012r. do 21 marca 2012r. Datą zakończenia
konkursu jest dzień wyboru zwycięzców przez komisję konkursową.
2. Organizator zgłoszenia przyjmuje do 20 marca 2012 r.
3. Rozpoczęcie konkursu zostanie poprzedzone ogłoszeniem zamieszczonym w
czasopiśmie „Magazyn MiniMini” nr 2/2012 z dnia 25 lutego 2012r.
III. Warunki uczestnictwa
4. Uczestnikiem konkursu może być osoba spełniająca łącznie poniższe warunki:
a) wiek od 3 do 10 lat,
b) narysuje, namaluje lub wyklei swoją ulubioną postać z magazynu MiniMini +,
c) wypełni kupon konkursowy,
d) pracę wraz z wypełnionym kuponem prześle na adres: MiniMini – Wiosenny
konkurs rybki MiniMini, Media Service Zawada, al. Stanów Zjednoczonych 51, 04028 Warszawa. Na kopercie uczestnik czytelnie umieści swoje dane: imię,
nazwisko oraz adres zamieszkania.
5. Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków skutkuje wykluczeniem
uczestnika z konkursu.
6. Pracownicy ani osoby zatrudnione na umowy cywilne przez organizatora oraz ich rodziny
lub osoby bliskie, z nimi zamieszkałe nie mogą uczestniczyć w konkursie.
IV. Komisja konkursowa
7. 1. Powołuje się Komisję konkursową w składzie 3 osób z Media Service Zawada Sp. z
o.o.
2. Komisja konkursowa w terminie do 21 marca 2012r. wyłoni zwycięzców nagród.
3. Kryteria oceny: oryginalność i pomysłowość techniki wykonania pracy, staranność
wykonania.
4. Komisja konkursowa z obrad sporządzi protokół podpisany przez wszystkich
członków, w którym zawrze następujące dane: datę sporządzenia, nazwiska
członków, imiona i nazwiska i adresy zwycięzców, podpisy członków komisji.
8. Informacja o zwycięzcach nagród zostanie opublikowana w czasopiśmie „Magazyn
MiniMini” nr 4/2012 oraz przekazana przez pocztę bezpośrednio zainteresowanym.
V. Nagrody:
9. Nagrody w postaci:
a) 6 nagroód równorzędnych w postaci zabawek Shnooks ufundowany przez firmę
Epee o wartości jednostkowej 52 zł netto,
b) 10 nagród równorzędnych w postaci gier Puzlino lub Memino ufundowanych przez
firmę Granna o wartości jednostkowej 26 zł netto,
c) 5 nagród równorzędnych w postaci zestawu książek ufundowanych przez firmę
Nasza Księgarnia o wartości jednostkowej 54 zł netto,

d) 5 nagród równorzędnych w postaci zestawu zabawek z serii Zwierzaki figlaki
ufundowanych przez firmę Artyk o wartości jednostkowej 16 zł netto.
10. Nagroda nie może zostać zamieniona na nagrodę pieniężną lub inną rzeczową.
11. Jeden uczestnik może zostać laureatem jednej nagrody.
12. Zwycięzca nie ponosi dodatkowych opłat z tytułu wygranej.
13. Odbiór nagrody: nagroda zostanie przesłana pocztą – listem poleconym w terminie 6
tygodni od momentu wyłonienia zwycięzców przez Komisję Konkursową.
14. Nagrody wysyłane są tylko i wyłącznie na terytorium Polski.

