REGULAMIN KONKURSU
„PRZEGLĄDAM SIĘ W SZTUCE”
Portal Rynek i Sztuka
Regulamin określa zasady oraz warunki udziału w konkursie pt. „Przeglądam się w sztuce”.
Przystąpienie uczestnika do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez niego
całości regulaminu oraz określonym w nich zasad.
Organizatorem konkursu jest:
Media & Work Agencja Komunikacji Medialnej
z siedzibą we Wrocławiu (52-131) ul. Buforowa 4e
E-mail: redakcja@rynekisztuka.pl
Infolinia: +48 (71) 715 63 10
WARUNKI I ZASADY KONKURSU
Konkurs „Przeglądam się w sztuce” skierowany jest do fanów portalu Rynek i Sztuka, w
społeczności portalu Facebook, osób zainteresowanych sztuką (kolekcjonerów,
sympatyków, studentów kierunków artystycznych, miłośników malarstwa, fotografii etc.).
Konkurs skierowany jest do wszystkich osób powyżej 18 roku życia.
Aby wziąć udział w konkursie należy:
1. W dniach 10 – 14 lutego 2017 odpowiedzieć na jedno pytanie konkursowe zadane

na stronie portalurynekisztuka.pl. „Które dzieło sztuki jest mi szczególnie bliskie i
dlaczego”. Prosimy o podanie tytułu dzieła oraz jego autora.

2. Odpowiedzi wraz zdjęciem opublikować w komentarzu pod postem konkursowym

lub pod postem opublikowanym na FB https://www.facebook.com/rynekisztuka/

3. Podzielić się linkiem do konkursu na swoim profilu na Facebooku.
4. Prosimy o załączenie zdjęcia dzieła* (*dozwolone jest wykorzystanie jedynie zdjęć
których użycie respektuje prawa autorskie ich autora).
5. Odpowiedzi należy opublikować pod postem konkursowym na portalu Rynek i

Sztuka do 14 lutego.

Konkurs będzie przebiegał według następującego schematu:
1. Udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe; Ocena zgłoszeń w postaci
odpowiedzi na pytanie przez jury a następnie ogłoszenie zwycięzcy;
2. WynikI: 15.02.2017
3. W skład jury konkursu wchodzi redakcja poralu Rynek i Sztuka.
4. Nagrodami w konkursie będą:

5. 3 egzemplarze książki Moniki Bryl „Rynek sztuki w Polsce. Poradnik dla
kolekcjonerów i inwestorów”;
6. Nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.
Informacje o zwycięzcach zostaną ogłoszone na portalu Rynek i Sztuka.
7. Zwycięzcy zostaną poinformowani pocztą elektroniczną.
8. Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać: Imię i nazwisko uczestnika oraz
odpowiedź na pytanie konkursowe.
9. Laureatem Konkursu zostanie osoba, która udzieli nejciekawszej odpowiedzi na
pytanie konkursowe oraz spełni warunki Konkursu oraz jego odpowiedź zostanie
wybrana przez wskazane jury.
10.W celu otrzymania nagrody laureat Konkursu zobowiązany jest przesłać dane
adresowe: ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto, nr telefonu
kontaktowego; w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia, o
otrzymaniu nagrody.
11.W przypadku rezygnacji laureata Konkursu z nagrody zostanie ona przekazana
osobie, która jako kolejna udzieliła odpowiedzi na pytanie konkursowe, spełniła
warunki udziału w konkursie oraz została wskazana przez wskazane jury.
12.Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika Konkursu: imię i nazwisko,
numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego, adres zamieszkania, adres email,
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.
13.Każdy uczestnik może brać udział w konkursie tylko raz.
Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Organizator
zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym regulaminie.

Wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.

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

