
REGULAMIN KONKURSU dla Nowego Stylu 

 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie Walentynkowym 

marki Nowy Styl. 

2. Organizatorem akcji konkursowej jest marka Nowy Styl, zwana dalej Organizatorem. 

3. Osoby biorące udział w akcji promocyjnej oświadczają, że zapoznały się z Regulaminem i zgadzają 

się na jego warunki. 

4. Regulamin dostępny jest w notatce na stronie portalu Dobrze Mieszkaj. 

5. Fundatorem nagrody – krzesła o wartości 700 złotych jest marka Nowy Styl. 

Czas i miejsce trwania konkursu 

1. Konkurs przeprowadzany jest za pośrednictwem portalu Dobrze Mieszkaj. 

2. Konkurs skierowany jest do wszystkich, którzy dotrą do niego poprzez profil marki Nowy Styl, jak 

również odwiedzający stronę i profil Dobrze Mieszkaj. 

3. Planowany czas trwania konkursu: 09.02 – 14.02.2016 roku. 

Zasady konkursu 

1.Organizator będzie czuwać nad prawidłowością przebiegu konkursu i dokona rozstrzygnięcia 

Konkursu. 

2. Uczestnik konkursu ma obowiązek wykonać zadanie konkursowe, które jest następujące:  

 „Ona eklektyczna elegantka. On - monochromatyczny minimalista. Dwie osoby - jedno mieszkanie. A 

jak Wy łączycie we wnętrzach swoje osobowości w ergonomiczną całość? Opiszcie w stu słowach 

jakie style reprezentują wasze osobowości i jaki, Nowy Styl powstał z połączenia dwóch różnych 

gustów?"  

3. Pod uwagę brane są tylko odpowiedzi spełniające założenia konkursowe. 

4 .Uczestnik może wysłać tylko jedno zgłoszenie konkursowe. 

5. W dniu 16 lutego 2016 roku Komisja Konkursowa wyłoni 1 zwycięzcę, którego zgłoszenie 

konkursowe okaże się najciekawsze i najbardziej kreatywne. Organizator przewidział następującą 

nagrodę: 1 ergonomiczne krzesło marki Nowy Styl o wartości 700 zł. 

6. Zgłoszenia konkursowe w ramach konkursu składać można wyłącznie drogą mailową od momentu 

jego ogłoszenia. Propozycje należy wysyłać na podany adres: zmienkrzeslo@nowystylgroup.pl W 

zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, adres korespondencyjny i numer telefonu.  



7. Zgłoszenia zostaną zweryfikowane pod względem zgodności z regulaminem. W przypadku 

złamania regulaminu uczestnik podczas wyboru zwycięzcy nie zostanie wzięty pod uwagę. 

Wyłonienie zwycięzcy i przekazanie nagrody 

1. Zwycięzca zostanie wybrany w drodze głosowania Komisji, która ze wszystkich nadesłanych 

zgłoszeń wybierze najlepszą, według jej opinii, odpowiedź. 

2. Osoba, która przesyła pracę konkursową oświadcza, że jest jej autorem, przysługuje mu do dzieła 

wyłączne i nieograniczone prawo autorskie. 

3. Wyniki zostaną ogłoszone w serwisie Ładnie Mieszkaj. 

Postanowienia końcowe 

1.Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikowania, czy uczestnicy spełnili wszystkie warunki 

niezbędne do uzyskania nagrody, zawarte w tym Regulaminie. 

2. Poprzez zgłoszenie udziału w konkursie użytkownik wyraża zgodę i upoważnia Organizatora i 

Sponsora do przetwarzania jego danych osobowych, w zbiorze danych osobowych dla celów 

organizacji Akcji, wyłonienia Laureata Akcji oraz wydania nagrody oraz w celach promocyjnych, 

reklamowych i marketingowych. Uczestnicy akcji konkursowej mają prawo wglądu do swoich danych 

osobowych oraz ich poprawiania. 

3.Poprzez zgłoszenie udziału w konkursie uczestnik wyraża zgodę i upoważnia Organizatora konkursu 

do nieodpłatnego zamieszczania przesłanych prac na Facebooku do celów organizacyjnych 

przeprowadzonej akcji. 

4. Postanowienia Regulaminu są podstawą do przeprowadzenia akcji konkursowej.  Jego zapisy 

podlegają interpretacji Organizatora. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wydarzenia, których nie był w stanie przewidzieć, a 

które uniemożliwiły przeprowadzenie akcji. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian zapisów niniejszego Regulaminu, również w czasie 

trwania Konkursu. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do ogłoszenia wyników konkursu w terminie do 28 lutego 2016 

roku  oraz prawo do zmiany tego terminu. 


