
Regulamin konkursu “Pomagam.bo...”

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia konkursu

„Pomagam, bo...” (zwanego dalej Konkursem).

2. Organizatorem Konkursu jest Kancelaria Patentowa Katarzyna Kędzierska, z siedzibą w

Warszawie, przy ul. Niedźwiedziej 29B, NIP 579-200-71-14 (zwana dalej Organizatorem).

§ 2 Uczestnicy konkursu

1. W konkursie mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie.

2. . Konkurs dedykowany jest wyłącznie dla czytelników bloga simplicite.pl. W Konkursie nie

mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Starcom sp.zo.o., Citi Handlowy oraz ich rodziny.

§ 3 Zasady konkursu

1. Zgłoszenie do udziału w konkursie następuje poprzez:

a) Przygotowanie odpowiedzi na pytanie konkursowe w postaci rozwinięcia zdania:

“Pomagam, bo…”

b) Opublikowania odpowiedzi na pytanie konkursowe w komentarzu pod postem

konkursowym na blogu simplicite.pl lub w mediach społecznościowych na profilu

Uczestnika (Facebook, Twitter, Instagram) z użyciem następujących hashtagów

#CitiVolunteers oraz #PomagamzSimplicite

2. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją przez Uczestnika niniejszego

regulaminu i jego warunków, ze zobowiązaniem się do przestrzegania jego zasad określonych w

regulaminie oraz z potwierdzeniem, że uczestnik spełnia wszystkie warunki niezbędne do wzięcia

udziału w Konkursie.

3. Odpowiedzi wypełnione w nieprawidłowy sposób lub zgłoszone po terminie nie będą brały

udziału w niniejszym konkursie (przykładowo: odpowiedzi bez hashtagów wskazanych w punkcie

nr 1).

4. Nadesłanie zgłoszeń musi odbyć się w wyznaczonym terminie konkursu: od 13 czerwca 2017



do 18 czerwca 2017 do godziny 23:59. Ogłoszenie zwycięzcy Konkursu odbędzie się na stronie

simplicite.pl.

5. Nagrodę główną oraz jedną nagrodę dodatkową otrzyma ten Uczestnik, którego praca

zostanie uznana za najbardziej inspirującą. Spośród pozostałych Uczestników Organizator

wybierze 6 kolejnych osób, które otrzymają pozostałe nagrody dodatkowe.

§ 4 Nagrody i zasady ich przyznawania

1. Organizator przewidział jedną nagrodę główną oraz 7 nagród dodatkowych.

2. Nagrodą główną w konkursie jest możliwość wyboru celu charytatywnego, na który w imieniu

Zwycięzcy zostanie przeznaczony grant finansowy spośród beneficjentów wskazanych w poście

konkursowym na stronie simplicite.pl. Wartość grantu to 5000 zł ufundowane przez Fundację

Kronenberga przy Citi Handlowy oraz 1000 zł ufundowane przez Organizatora konkursu.

3. Nagrody dodatkowe to 7 egzemplarzy książki Chcieć mniej. Minimalizm w praktyce z

dedykacją autora, o wartości 27 zł za egzemplarz. Jeden egzemplarz otrzyma zdobywca nagrody

głównej, pozostałe 6 otrzymają osoby wybrane przez Organizatora spośród pozostałych

Uczestników. Za wygraną nagrodę rzeczową nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.

4. Zwycięzcy nagrody głównej oraz nagród dodatkowych są zobowiązani do mailowego kontaktu

z Organizatorem na adres bloga@simplicite.pl oraz przekazania danych kontaktowych

niezbędnych do przekazania nagród w ciągu 3 dni od ogłoszenia wyników konkursu zgodnie z

zapisem § 3 pkt 4 niniejszego regulaminu. W razie braku kontaktu zwycięzcy zostaną wybrani

ponownie przez Organizatora.

5. Nagroda główna (grant finansowy) zostanie przekazana na wybrany cel przez fundatorów w

ciągu 14 dni od dnia przekazania informacji o wyborze Organizatorowi przez Zwycięzcę nagrody

głównej.

6. Nagrody dodatkowe zostaną przesłane kurierem Zwycięzcom w ciągu 14 dni od przekazania

Organizatorowi danych kontaktowych. W razie nieodebrania przesyłki przez Zwycięzcę, wróci ona

do Organizatora i pozostanie do osobistego odbioru w siedzicie Organizatora.


