
Regulamin konkursu  

„Wejściówki na konferencję WUD Silesia 2016  
z podcastem Nie Tylko Design” 



�  
Regulamin konkursu „Wejściówki na konferencję WUD Silesia 2016  

z podcastem Nie Tylko Design”

Czas trwania Konkursu: od godz. 9:00 21 listopada 2016 r. do godz. 23:59 23 listopada 
2016 r czasu środkowoeuropejskiego. 

§1. Postanowienia ogólne 

Organizatorem Konkursu „Wejściówki na konferencję WUD Silesia 2016  z podcastem 
Nie Tylko Design” (zwanego dalej Konkursem) jest firma „Nowy” Paweł Nowak 
organizator konferencji „WUD Silesia 2016” oraz Tomasz Skórski autor podcastu „Nie 
tylko design”– zwani dalej Organizatorem.   

 
§2. Warunki uczestnictwa oraz zasady Konkursu 

Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która w podanym powyżej 
terminie prześle  na adres mailowy: konkurs@nietylko.design tekst własnego autorstwa  
zawierający nie więcej, niż 1000 znaków ze spacjami, stanowiący odpowiedź na  
następujące pytanie konkursowe „Czym jest dla Ciebie zrównoważony rozwój?”. 

Odpowiedź na pytanie konkursowe należy zamieścić w treści wiadomości mailowej, a 
nie w załączniku do wiadomości mailowej. 

Wiadomość mailowa Uczestnika Konkursu powinna zawierać dane pozwalające na 
identyfikację autora w postaci nagłówka/stopki/danych autora. 

Wiadomość mailowa Uczestnika Konkursu powinna być napisana w języku polskim 
z poszanowaniem reguł języka. 

 
§3. Kwalifikacja prac i nagrody 

Kwalifikacja prac konkursowych odbywa się od terminu zakończenia konkursu, do godz. 
23:59 23 listopada 2016 r czasu środkowoeuropejskiego.  

Skład osobowy Jury ustala Organizator. 

Kwalifikację prowadzi Jury, w skład której wchodzi Organizator Konkursu. 

Wyniki Konkursu zostaną przesłane na adresy mailowe Uczestników Konkursu do godz. 
23:59 25 listopada 2016 r czasu środkowoeuropejskiego.  

Nagrodami w Konkursie są 4 wejściówki na konferencję WUD Silesia 2016, która będzie 
miała miejsce 3 grudnia 2016 w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach (ul. Raciborska 
50). 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do cytowania wybranych prac na fan page'u 
WUD Silesia oraz Nie tylko design. 

§4. Postępowanie reklamacyjne 
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Decyzja Jury w zakresie rozstrzygnięcia Konkursu oraz przyznania nagród jest 
ostateczna i nie podlega odwołaniu ze strony Uczestników Konkursu.  

§5. Polityka prywatności 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych. 

Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą 
udostępniane podmiotom trzecim. 

Wysłanie pracy na Konkurs jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie danych 
osobowych przez Organizatora. 

Organizator gwarantuje Uczestnikowi Konkursu możliwość wglądu w zgromadzone 
dane oraz ich modyfikację. 

 
§6. Postanowienia końcowe 

Wszelkie pytania dotyczące Konkursu należy kierować na adres e-mail 
konkurs@nietylko.design.  

Przesłanie prac na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa 
oraz postanowień niniejszego regulaminu. 

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie Konkursu, 
odstąpienia od organizowania Konkursu bez podania przyczyny, innego niż ujęty w 
regulaminie podziału nagród i nierozstrzygnięcia Konkursu. 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu kwesde rozstrzyga 
Organizator.
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