INSPIRINA 2016 - regulamin
Konkurs na biżuteryjne portfolio, w którym wygraną jest
50% zniżka na semestr kursu złotnictwa w Szkole Złotnictwa
Xerion.
Konkurs jest przeznaczony dla początkujących twórców,
którzy nie znają jeszcze technik złotniczych.
1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU
1.1. Organizatorem Konkursu “Inspirina 2016”, zwanego dalej ,,Konkursem”, jest Magdalena
Maślerz Szkoła Złotnictwa z siedzibą w Krakowie, przy ul. Św. Krzyża 11, NIP: 678 299 53
29, REGON 122866676, zwana dalej ,,Organizatorem’’.
1.2. Konkurs rozpocznie się w dniu 30 grudnia 2016 r.
1.3. Zamknięcie Konkursu nastąpi 20 stycznia 2017 r., a ogłoszenie wyników do 23 stycznia
2017r.
2. KONKURS I WARUNKI UCZESTNICTWA
2.1. Szkoła Złotnictwa Xerion organizuje konkurs dla twórców biżuterii. Twórcy są proszeni o
zaprezentowanie swojego portfolio, a osoba, która prześle zdjęcia najciekawszych prac
zostanie nagrodzona 50% zniżką na pierwszy semestr kursu złotnictwa.
2.2. Uczestnikiem Konkursu może być każdy (dalej „Uczestnik”) , kto:
a) nie jest pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora
b) nie był i nie jest uczestnikiem kursu złotnictwa w Szkole Xerion
c) posiada konto na portalu społecznościowym Facebook
d) nie zajmuje się złotnictwem profesjonalnie.
2.3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przysłanie na adres
szkolazlotnictwa@gmail.com maila z następującą zawartością:
- zdjęcia przedstawiające maksymalnie 5 sztuk biżuterii wykonanej własnoręcznie, w
dowolnej technice (zapisanych w rozszerzeniu jpg, png lub pdf)
- krótki opis zdjęć (co to jest i z czego zostało wykonane)
- kilka słów o sobie z uzasadnieniem, dlaczego chce uczyć się złotnictwa
- link do swojego profilu na Facebooku
- w tytule maila należy wpisać “Inspirina”
2.4. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Konkursu.
Wysłanie zgłoszenia do konkursu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich punktów
Regulaminu Konkursu.
2.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z
przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu
Uczestnika.
2.6. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
3. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY

3.1. Ocena nadesłanych propozycji dokonywana będzie przez Jury powołane przez
Organizatora.
3.2. Nagroda dotyczyć będzie pierwszego semestru kursu złotnictwa w Szkole Złotnictwa
Xerion w wymiarze 70h. Do wyboru będzie kurs intensywny odbywający się w lutym 2017
(od poniedziałku do piątku w wybranych godzinach) lub kurs standardowy rozpoczynający
się w marcu 2017 i trwający do czerwca 2017) Terminy uzgadniamy indywidualnie z
wygranym.
Szczegóły oferty + program na stronie szkoły: http://szkolazlotnictwa.pl/
3.3. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent
pieniężny.
3.4. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby
trzecie.
4. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDANIE NAGRÓD.
4.1. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie opublikowane na stronie internetowej szkoły
złotnictwa: http://szkolazlotnictwa.pl w dziale Aktualności oraz na Facebooku:
https://www.facebook.com/szkolazlotnictwa
do dnia 23 stycznia 2017 r.
4.2. Niezależnie od powyższego, zwycięzcy Konkursu zostaną w dniu rozstrzygnięcia
Konkursu powiadomieni przez Organizatora o przyznaniu im nagrody pocztą elektroniczną
(e-mail) i, aby otrzymać nagrodę, Uczestnik zobowiązany jest w ciągu 3 dni od daty
otrzymania wiadomości przesłać wiadomość zwrotną z danymi, o które zostanie poproszony
w mailu.
4.3. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą, nagroda może zostać
przeniesiona na innego uczestnika konkursu.
4.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru
nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie.
4.5. Wysyłając zgłoszenie do Konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na przeprowadzenie
Konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem. Ponadto uczestnicy Konkursu wyrażają
zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania, informacji
o otrzymanej nagrodzie na stronach internetowych Organizatora i w publikacjach
wydawniczych Organizatora oraz w innych środkach masowego przekazu, na potrzeby
związane z podaniem wyników Konkursu.
4.6. Wysyłając zgłoszenie na Konkurs uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich
danych do celów Konkursu, mając jednocześnie prawo wglądu do nich i do ich poprawiania.
5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
5.1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie szkoły: http://szkolazlotnictwa.pl.
5.2. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na oficjalny adres e-mail szkoły:
szkolazlotnictwa@gmail.com
5.3. Złamanie ustaleń regulaminu Konkursu przez Uczestnika będzie oznaczało jego
wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie.
5.4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
5.5. Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników mogą być przetwarzane przez
Organizatora wyłącznie w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem oraz w

celach informacyjno-marketingowych Organizatora. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą
o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom Konkursu
przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

