
REGULAMIN I KONKURSU 

NAJPIĘKNIEJSZA ŚWIĄTECZNA WITRYNA SKLEPOWA

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady konkursu Zamku Cieszyn na  „Najpiękniejszą świąteczną witrynę  
sklepową” (zwanego dalej „konkursem”) ogłoszonego na stronie internetowej 
www.zamekcieszyn.pl oraz stronie konkursowej www.gazetacodzienna.pl

2. Organizatorem konkursu jest Zamek Cieszyn z siedzibą w Cieszynie, przy ul. Zamkowej 3a,  
b, c,  zwany dalej „Organizatorem". Patronami konkursu są Gazeta Codzienna oraz Radio 90.

3. Nagrodami w konkursie są:

a) Nagroda Jury – przygotowanie i opublikowanie baneru reklamowego typu G2 na okres 1 
miesiąca oraz artykułu promocyjnego na stronie www.gazetacodzienna.pl. Nagroda o 
wartości 600zł.

b) Nagroda przyznana przez internautów – sesja fotografczna oraz kosz słodyczy. Nagroda o 
wartości 400zł.

c) Nagroda dla internauty – plecak górski o wartości 400 zł.

§ 2
Zasady konkursu

1. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie witryny sklepowej o tematyce 
Bożonarodzeniowej z terenu miasta Cieszyna. Dekoracja może być wykonana dowolną 
techniką przy użyciu dowolnych materiałów. 

2. Do konkursu można zgłaszać się przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego 
na stronach internetowych: www.zamekcieszyn.pl, www  .gazetacodzienna.pl   i przesłanie na 
adres: mmendrek@zamekcieszyn.pl lub dostarczenie go do Zamku Cieszyn, budynek 
Oranżerii, do dn. 10.12.2012.

3.  Podanie danych osobowych przed internautę oddającego głos jest dobrowolne, jednak ich 
brak spowoduje wykluczenie z konkursu dla głosujących internautów.

4. Jedna osoba może zgłosić tylko jedną witrynę sklepową.

5. Do konkursu można zgłaszać projekty własnego autorstwa lub autorstwa projektanta, w 
tym przypadku w zgłoszeniu należy podać dane projektanta.

6. Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę, w przypadku wygrania nagrody, 
na opublikowanie imienia, nazwiska i danych zwycięskiego sklepu we wszystkich publikacjach  
prasowych oraz internetowych dot. konkursu.
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7.  Aby oddać głos na „Najpiękniejszą świąteczną witrynę sklepową” należy być 
zarejestrowanym użytkownikiem portalu www.gazetacodzienna.pl, a następnie na stronie 
konkursowej, z galerii zdjęć wybrać najpiękniejszą witrynę. Sklep, który zdobędzie największą  
ilość głosów otrzyma tytuł Najpiękniejszej Świątecznej Witryny w Cieszynie.

8. Zwycięskie witryny zostaną wyłonione przez jury powołane przez Zamek Cieszyn oraz 
przez internatów głosujących na stronie internetowej www.gazetacodzienna.pl  .   

9. Zdjęcia autorstwa frmy Kodak Express Cieszyn, opublikowane w galerii konkursu na 
stronie www.gazetacodzienna.pl     mogą zostać wykorzystane tylko w obrębie konkursu, nie 
mogą być kopiowane i powielane  - w celu otrzymania zdjęcia należy skontaktować się z  
autorem zdjęcia.

10. Nie ma możliwości zamiany nagrody rzeczowej na ekwiwalent pieniężny ani inną nagrodę.

11. Po opublikowaniu listy zwycięzców konkursu, Organizator skontaktuje się 
z nagrodzonymi w celu powiadomienia ich o wygranej i ustalenia sposobu odbioru nagrody.

12. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

§ 3
Zasady przyznawania nagród

1. Jury konkursu rozpatrując zgłoszenia będzie brało pod uwagę: pomysłowość, oryginalność,  
nawiązanie do tematyki oraz skuteczność reklamy.

2. O przyznaniu Nagrody Internautów decydować będzie najwyższa ilość głosów przyznanych 
przez internautów na stronie internetowej www.  gazetacodzienna.pl   . W przypadku nadużyć 
związanych z głosowaniem Organizator może zdecydować o wykluczeniu z konkursu.

3. Nagroda dla internatów zostanie rozlosowana wśród osób, które zagłosują na 
najpiękniejszą witrynę sklepową wybraną z listy opublikowanej na stronie 
www.  gazetacodzienna.pl   do dn. 07.01.2013. 
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