
Lublin, 23.11.2016 r.

Regulamin     konkursu     urodzinowego     sklepu     Art     &     Hobby     Studio

1. Organizatorem konkursu jest sklep Art & Hobby Studio z siedzibą w Lublinie, ul.  Krakowskie
Przedmieście 41/1. 

2. Udział w konkursie jest nieodpłatny.
3. Nagrodami w konkursie są dwie  Karty Podarunkowe o wartości 50zł do zrealizowania w sklepie

stacjonarnym przy ul.  Krakowskie Przedmieście 41/1 lub jako Bonus przy kolejnych zakupach
w sklepie internetowym: http://sklep.arthobbystudio.pl/.

4. W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie  indywidualni klienci sklepu (nie instytucje),
z wyłączeniem osób będących pracownikami i przedstawicielami organizatora oraz innych
podmiotów biorących udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu, także z wyłączeniem
członków rodzin tych osób. Poprzez członków rodzin rozumie się wstępnych, zstępnych,
rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

5. Nad prawidłowością organizacji i przebiegu konkursu nadzór sprawuje jury powołane przez
organizatora. 

6. Szczegółowe informacje na temat konkursu można znaleźć w sklepie stacjonarnym, internetowym: 
http://sklep.arthobbystudio.pl/, na stronie: http://arthobbystudio.pl/ oraz na facebook’u: 
https://www.facebook.com/arthobbylublin/?fref=ts. 

7. Przedmiotem konkursu jest dokonanie zakupów w sklepie stacjonarnym lub w sklepie internetowym
za kwotę min. 50 zł w dniach od 23.11 – 14.12.2016 r. oraz:

1) przy zakupach w sklepie stacjonarnym: wypełnienie i wrzucenie do skrzynki kuponu 
otrzymanego wraz z paragonem (dopuszcza się wrzucenie tylko jednego kuponu dziennie 
przez jednego uczestnika);

2) przy zakupie w sklepie internetowym, zarejestrowanie się i wpisanie w uwagach, iż kupujący 
chce wziąć udział w konkursie urodzinowym sklepu Art & Hobby Studio (dopuszcza się 
zrealizowanie  jednego zakupu konkursowego dziennie przez tego samego kupującego). 

8. Obydwie części konkursu są niezależne. Uczestnik może wziąć udział w konkursie dokonując
zakupu tylko w sklepie stacjonarnym lub internetowym albo w obydwu.

9. Organizator wylosuje jednego zwycięzcę spośród uczestników, którzy dokonali zakupów w sklepie
stacjonarnym oraz jednego  zwycięzcę  spośród uczestników, którzy dokonali  zakupów w sklepie
internetowym i skontaktuje się ze zwycięzcami celem ustalenia terminu i sposobu
wręczenia/realizacji nagród.
10. Wręczenia nagrody tj. Karty Podarunkowej za zakupy w sklepie stacjonarnym dokona

przedstawiciel organizatora konkursu w siedzibie sklepu Art & Hobby Studio lub nagroda może
zostać przesłana pocztą na  wskazany przez zwycięzcę  adres pocztowy. Bonus dla zwycięzcy
spośród  klientów, którzy dokonali zakupu w sklepie internetowym,  zostanie przyznany osobom
wyłonionym na  drodze losowania. Informacja ta zostanie przekazana  zwycięzcy bezpośrednio
oraz opublikowana na stronie Art & Hobby Studio: http://arthobbystudio.pl/ oraz na Facebooku:
https://www.facebook.com/arthobbylublin/?fref=ts. 

11. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu i wyrażeniem zgody na
podanie imienia i nazwiska zwycięzcy konkursu na stronach internetowych organizatora.

12. Uczestnik może zastrzec sobie prawo podania do publicznej wiadomości tylko imienia, jednak
powinien w takim przypadku podać miejsce zamieszkania i numer telefonu celem wyeliminowania
ewentualnych pomyłek w identyfikacji. 


