
REGULAMIN KONKURSU „SZALeństwo z kordonka MAJA” dla klientów sklepów „ARIADNA BUTIK” 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 
Organizatorem: KONKURSU „SZALeństwo z kordonka MAJA” dla klientów sklepów „ARIADNA BUTIK” zwanego dalej 
„Konkursem”  jest ARIADNA S.A. Fabryka Nici z siedzibą w Łodzi 92-208, ul. Niciarniana 2/6, zwana w dalszej części 
regulaminu "Organizatorem". 

§ 2 
„Uczestnik” – osoba, która dokonała prawidłowego i skutecznego zgłoszenia swojego uczestnictwa  
w Konkursie, spełniająca warunki uprawniające do uczestnictwa w Konkursie, opisane treścią Regulaminu.  

§ 3 
„Komisja Konkursowa” – powołana przez Organizatora komisja w składzie 4 osób, czuwająca nad poprawnym 
przebiegiem Konkursu, realizująca wszelkie powierzone jej przez Organizatora zadania, opisane treścią Regulaminu, 
w związku z organizacją Konkursu, w tym w szczególności wyłaniająca Laureatów, na zasadach wskazanych 
Regulaminem. 

§ 4 
Sklep „Ariadna Butik” to podmiot prowadzący działalność gospodarczą detaliczną, który posiada w swojej ofercie 
produkty Organizatora do dalszej odsprzedaży określone regulaminem programu „Ariadna Butik” oraz atrybuty 
wizualne programu „Ariadna Butik”, a także materiały reklamowe, w tym ulotkę ze wzorami „Nici z pomysłem”.  
Regulamin programu „Ariadna Butik” oraz lista sklepów „Ariadna Butik” dostępne są w siedzibie Organizatora oraz 
na stronie  internetowej pod adresem: www.ariadna.com.pl 

§ 5 
Konkurs trwać będzie w dniach od 24 października 2016 r. do 24 lutego 2017 r. 

§6 
Konkurs jest organizowany i dotyczy wyłącznie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 7 
Niniejszy regulamin będzie udostępniony wszystkim potencjalnym Uczestnikom Konkursu w siedzibie Organizatora 
oraz na stronie internetowej pod adresem: www.ariadna.com.pl, a także w sklepach „Ariadna Butik”. 

 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

§ 8 

1. W Konkursie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna z wyjątkiem pracowników  Organizatora  
i pracowników sklepów „Ariadna Butik” oraz najbliższych członków ich rodzin. 

2. Warunkiem udziału w Konkursie uczestników wymienionych w § 8 pkt. 1., jest własnoręczne wykonanie szala 
kordonkiem Maja (użyty kordonek Maja musi stanowić przynajmniej 80% wykorzystanych w pracy nici) 
dowolną techniką rękodzielniczą. Inspiracją może być, ale nie musi, wzór zamieszczony w ulotce „Nici z 
pomysłem- dodatki i elementy ubioru” dostępny w sklepach „Ariadna Butik”. 

3. Zgłoszenia do Konkursu dokonuje Uczestnik poprzez przesłanie zdjęcia pracy wyłącznie na adres e-mail: 
konkurs@ariadna.com.pl wpisując w temacie e-maila: „Konkurs szal z Maji”, a w treści e- maila podając pełne 
dane teleadresowe, tzn.: imię, nazwisko, adres z kodem i miejscowość oraz nr telefonu Uczestnika Konkursu, 
a także numer koloru kordonka Maja i technikę jaką został wykonany szal, a także informację, w którym sklepie 
„Ariadna Butik” Uczestnik Konkursu kupił kordonek Maja.  



4. Liczba nadesłanych zdjęć jednej pracy nie może być większa niż 5. Zdjęcia powinny być wykonane w sposób 
ułatwiający ocenę pracy, czyli widoczny rozmiar oraz sposób i technika wykonania szala, a także ewentualne 
detale. Zdjęcia powinny być ostre i nie prześwietlone;  przesłane w formacie JPG. Nie mogą zawierać napisów  
i znaków wodnych.  

5. Liczba zgłoszonych prac do Konkursu przez jednego Uczestnika jest dowolna. Uczestnik może zgłosić kilka prac 
przesyłając zgłoszenia w jednym e-mailu lub w osobnych e-mailach. 

6. W Konkursie nie może brać udziału praca już wcześniej zgłaszana do konkursów organizowanych przez firmę  
ARIADNA S.A. oraz publikowana na stronach internetowych Organizatora. Praca powinna być wykonana w 
latach 2016-2017. 

7. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo niepublikowania lub usunięcia prac niezgodnych z Regulaminem, 
w tym odbiegających od tematu Konkursu. Kategorycznie zabronione jest nadsyłanie Prac Konkursowych, 
zawierających treści o charakterze bezprawnym, naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo, 
wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, 
pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, zawierających wulgaryzmy, obrażających 
uczucia religijne, naruszających prawa innych osób. 
Prace Konkursowe naruszające w/w postanowienia zostaną wykluczone z uczestnictwa w Konkursie. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo dostosowania wielkości nadesłanych zdjęć do wymogów technicznych 
strony internetowej, na której prace będą publikowane. 

9. W procesie zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie Uczestnik udziela Organizatorowi zezwolenia na dostęp do 
danych Uczestnika. Przedmiotowe dane Uczestnika wykorzystywane będą wyłącznie w związku z Konkursem na 
potrzeby przeprowadzenia Konkursu oraz powiadomienia o wygranej. Przystępując do Konkursu Uczestnik 
wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych dla celów Konkursu, w tym wyłonienia Laureatów, a także na 
komunikowanie się przez Organizatora w związku z Konkursem poprzez e-mail oraz telefonicznie. 

10. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Niepodanie danych 
adresowych uniemożliwia dostarczenie nagrody i wyłącza odpowiedzialność Organizatora z tego tytułu. 

11. Administratorem danych osobowych zebranych w związku z uczestnictwem w Konkursie jest Organizator. Dane 
osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie 
danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r. poz. 1182 ze zm.) w związku z Konkursem, na potrzeby 
przeprowadzenia Konkursu oraz powiadomienia o przyznaniu nagrody i wydania nagrody. 

12. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.  
13. Przesyłając fotografię pracy na wskazany adres e-mail Uczestnik oświadcza, że jest jej autorem i posiada do niej 

wszelkie prawa.  
14. Zgłaszając pracę do Konkursu Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne opublikowanie pracy oraz 

jego imienia i nazwiska w Internecie, a także we wszelkich materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, 
co jest równoznaczne z przeniesieniem na Organizatora przysługujących Uczestnikowi praw majątkowych  
w zakresie publikacji (druku) jego dzieła w materiałach reklamowych Organizatora oraz na jego stronie 
internetowej.  

15. Do dnia ogłoszenia wyników, Uczestnik ma prawo wycofać swoją pracę z Konkursu. W tym celu należy 
skontaktować się z Organizatorami pisząc na adres konkurs@ariadna.com.pl 

16. Zdjęcia można nadsyłać w terminie 07.11.2016 – 24.02.2017. Zdjęcia będą na bieżąco (do 3 dni roboczych od 
przysłania) publikowane na stronie internetowej Organizatora www.ariadna.com.pl  oraz na Fanpage`u firmy 
ARIADNA S.A. na portalu Facebook www.facebook.com/ariadna.fabryka.nici 

17. E-maile przesłane, bez pełnych danych teleadresowych, bez załączonych zdjęć wykonanej pracy i przysłane po  
terminie trwania Konkursu (decyduje data nadesłanego e-maila) zostaną uznane za nieważne. 

 

 

 



III. NAGRODY 

§ 9 

1. Nagrodami w Loterii są: 
 nagroda główna - tablet  1 sztuka o wartości 600 zł. netto,  
 nagrody wyróżnienia –2 komplety eleganckiej pościeli bawełnianej o wartości  150 zł netto/komplet. 
 nagrody pocieszenie – 2 komplety gadżetów reklamowych Ariadny o wartości 50 zł netto/komplet. 

2. Do wręczenia jest łącznie 5 nagród. 

 
IV ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD  

§ 10 

1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 03.03.2017 roku na stronie internetowej Organizatora www.ariadna.com.pl 
oraz na Fanpage`u firmy ARIADNA S.A. na portalu Facebook www.facebook.com/ariadna.fabryka.nici 

2. O przyznanych nagrodach Laureaci zostaną również poinformowani e-mailem lub telefonicznie. 
3. Nagrody przyzna powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa. Werdykt Komisji Konkursowej, jest 

ostateczny i nie podlega odwołaniu. 
4. Nagrody zostaną przesłane pocztą lub kurierem na koszt Organizatora pod adres wskazany w zgłoszeniu e-mail. 
5. Brak możliwości kontaktu z Laureatem w terminie do 20 dni od ogłoszenia wyników Konkursu zwalnia 

Organizatora z obowiązku przekazania Nagrody. 
6. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za jakość i skutki usług świadczonych przez operatorów 

telekomunikacyjnych oraz inne osoby. 
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez Organizatora działania „Poczty Polskiej” lub 

innej firmie dostarczającej przesyłkę. 
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie 

Uczestnika Konkursu. 
9. Nagrody zostaną wydane z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa podatkowego. 

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

§ 11 
Dodatkowe informacje na temat Konkursu można uzyskać pod numerem telefonu: (42) 25 35 854. 

§ 12 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie 
Uczestnika Konkursu. 

§ 13 
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany regulaminu będą ogłaszane  
na stronie internetowej pod adresem: www.ariadna.com.pl. 

§ 14 
W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu 
cywilnego. Sądem do rozstrzygania sporów, będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. 

 

       


