
REGULAMIN KONKURSU

www.rynekisztuka.pl 

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.1.  Organizatorem konkursu jest  firma Media&Work Agencja Komunikacji  Medialnej  z  siedzibą we

Wrocławiu,  ul.  Malinowa  3,  o  numerze  NIP  899-262-51-08,  REGON:  021538128  (dalej  zwana

„Organizatorem”). 

1.2. Fundatorem nagród jest firma REMPEX Sp.z.o. w Warszawie, ul. Barcicka 38, 01-839 Warszawa,

NIP: 118-00-18-395 

1.3. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych przedmiotowym Regulaminem i zgodnie z

powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

1.4.Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora, jak również na stronie internetowej

portalu Rynek i Sztuka. 

1.5.  Uczestnikiem Konkursu może być  osoba fizyczna,  pełnoletnia,  posiadająca pełną zdolność  do

czynności prawnych. 

1.6. Warunkiem koniecznym uczestnictwa w konkursie jest posiadanie adresu e-mail i zapisanie się do

newslettera serwisu Rynekisztuka.pl 

1.7.  Warunkiem uczestnictwa w konkursie  jest  rozwiązanie zadania konkursowego ogłoszonego na

stronie  portalu  Rynekisztuka.pl,  którego  treść  zostanie  dostarczona  w  newsletterze  portalu

Rynekisztuka.pl dnia 11 października 2016 roku. 

1.8. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i inne osoby współpracujące przy

organizacji Konkursu. 

1.9.  Konkurs  skierowany  jest  do  czytelników  serwisu  Rynekisztuka.pl  oraz  wszystkich  osób

zainteresowanych tematyką sztuki i rynku sztuki. 

2.TERMIN OBOWIĄZYWANIA KONKURSU: 

2.1. Konkurs ogłoszony zostanie na łamach serwisu Rynekisztuka.pl 06 października 2016 roku. 

2.2.  Zgłoszenia  konkursowe  przyjmowane  będą  wyłącznie  drogą  mailową  na  adres  wskazany  na

stronie serwisu Rynekisztuka.pl. Zgłoszenia tj. rozwiązanie zadania konkursowego, o którym mowa w

pkt. 1.7. przyjmowane będą do dnia 12 października 2016 roku. 

2.3. Rozwiązanie konkursu, w tym ogłoszenie imion i nazwisk zwycięzców konkursu nastąpi dnia 13

października 2016 roku z zastrzeżeniem prawa organizatora do zmiany terminu ogłoszenia konkursu

nie później niż do dnia 14 października 2016 roku. 

3. FORMUŁA KONKURSU: 

3.1. Zadaniem uczestników konkursu jest udzielenie odpowiedzi  na dwa pytania konkursowe, które

zostaną wysłane w newsletterze serwisu Rynekisztuka.pl dnia 11 października 2016 roku. 

3.2. Zgłoszenia konkursowe przyjmowane będą wyłącznie pod adresem redakcja@rynekisztuka.pl. 

3.3. Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać imię oraz nazwisko uczestnika, a wiadomość powinna

zawierać w tytule: „Konkurs WTS”. 

3.4.  Laureatami  konkursu  będzie  5  pierwszych  osób,  które  nadeślą  pod wskazany adres  mailowy



poprawne rozwiązanie zadania konkursowego.

3.5. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej drogą elektroniczną najpóźniej w terminie 2

dni roboczych od daty rozwiązania Konkursu, tj. od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. 

3.6. W celu otrzymania nagrody laureaci konkursu zobowiązani są do przesłania danych adresowych tj.

ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto. Dane te muszą zostać przesłane na adres redakcji w

terminie  2  dni  roboczych  od  daty  otrzymania  powiadomienia,  o  którym  mowa  w  pkt.3.5.  Brak

odpowiedzi równoznaczny jest rezygnacji z nagrody. 

3.7. W przypadku rezygnacji któregoś z laureatów z nagrody otrzyma ją osoba, która jako kolejna po

pierwszych  czterech  laureatach  nadesłała  zgłoszenie  z  poprawnym  rozwiązaniem  zadania

konkursowego. 

3.8. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika Konkursu: imię i nazwisko, numer telefonu

komórkowego  lub  stacjonarnego,  adres  zamieszkania,  adres  e-mail,  będą  przetwarzane  przez

Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu. Dane osobowe uczestników nie będą udostępniane

podmiotom trzecim. Podanie danych przez uczestnika jest dobrowolne,  jednakże konieczne w celu

otrzymania nagrody. 

3.9.  Nagrody  w  konkursie  zostaną  dostarczone  Laureatom  pocztą  pod  wskazany  w  zgłoszeniu

konkursowym adres. 

4. NAGRODY 

4.1.  Nagrodą jest  5  egzemplarzy książek „Przewodnik  po galeriach sztuki.  Sztuka inwestowania w

sztukę.” Tom 3, autorstwa Kamy Zboralskiej.

4.2. Nagrody otrzyma 5 pierwszych osób, które poprawnie rozwiążą zadanie konkursowe i odpowiedź

prześlą pod wskazany adres. 

4.3. Nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną. 

KONTAKT 

Redakcja portalu Rynek i Sztuka

ul. Buforowa 4 (p. 102), 50 - 077 Wrocław

tel. +48 (71) 715 63 10, +48 609 614 359

e-mail: redakcja@rynekisztuka.pl

www.rynekisztuka.pl
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