REGULAMIN KONKURSU „Dorysuj logo”
§1 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Dorysuj logo“ i jest zwany dalej:
"Konkursem".
2. Organizatorem Konkursu jest Dailyweb.pl
3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, za pośrednictwem
strony internetowej DailyWeb.pl
4. Poprzez pracę konkursową rozumie się dorysowanie brakującego elementu
nowego logo DailyWeb (zgodnie z załączoną przez organizatora grafiką) i
przesłanie zgłoszenia konkursowego wskazanym formularzem na stronie:
dailyweb.pl/konkurs. Oceniana będzie kreatywność zgłoszonych prac i ich
walor humorystyczny.
5. Praca konkursowa składa się na dane przewidziane w formularzu na stronie
dailyweb.pl/konkurs, praca powinna zostać przygotowana w formacie .JPG i
nie powinny przekraczać 500KB
6. W konkursie przewidziane jest 7 nagród w postaci powerbanków TP-LINK
10400mAh, przyznanych podczas dwóch etapów konkursu
7. I etap trwa od 23.03.2016 do 30.03.2016 do godz. 23:59, gdzie czekamy na
prace konkursowe.
8. II etap:
1. zespół DailyWeb wybiera 6 zwyciezców (publikujemy wyniki na
łamach naszego profilu na Facebooku 31 marca 2016r. Każdy ze
zwycięzców otrzymuje nagrodę: Power Bank TP-Link 10400mAh
2. 31.03.2016 opublikujemy także 10 prac wybranych przez nasz zespół i
poddajemy je głosowaniu. Głosowanie trwa od 31.03.2016 do
04.04.2016. Autor pracy z największą ilością głosów otrzyma nagrodę
publiczności: Power Bank TP-Link 10400mAh
3. 05.04.2016 publikujemy dane ostatniego zwycięzcy na łamach
naszego profilu na Facebooku.
9. Zwycięzcy I etapu zostaną wyłonieni za pośrednictwem niejawnego
głosowania redaktorów DailyWeb w składzie: Sebastian Łubik, Łukasz Krebok,
Agata Szargot, Mariusz Lewandowski.
10. Zwycięzca II etapu zostanie wyłoniony w trakcie głosowania przez
Czytelników na łamach DailyWeb.pl
11. Wyniki konkrsu zostaną ogłoszone nie później niż 301.03.2016r. dla etapu I i
nie później niż 05.04.2016r. dla etapu II. Wyniki zostaną ogłoszone na łamach
profilu Facebook DailyWeb.pl.
12. Organizator konkursu pokrywa koszty wysyłki nagród, za wyjątkiem
dostarczenia nagrody poza granice Polski. W przypadku adresu dostarczenia
poza Polską, koszty wysyłki pokrywa zwycięzca.
13. Uczestnik konkursu zezwala nieodpłatnie na umieszczenie swojej pracy
konkursowej na łamach bloga DailyWeb.pl
§2 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie
wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w
szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony
Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.dailyweb.pl
W sprawach nie ujętych w regulaminie niniejszego konkursu należy kontaktować się
z Organizatorami konkursu, za pomocą adresu kontakt@dailyweb.pl

