
Regulamin konkursu „Wielkanoc 2013” 

1. Organizatorem konkursu jest ARIADNA S.A. Fabryka Nici w Łodzi, ul. Niciarniana 2/6, 92-208 
Łódź, Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, KRS nr 0000019179, NIP - 728-013-22-48. 

2. Uczestnikiem konkursu może być jedynie osoba pełnoletnia. 

3.  W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele ARIADNY S.A. Fabryki Nici w 
Łodzi, oraz najbliżsi członkowie ich rodzin. 

4. Tematem konkursu są święta wielkanocne. 

5. Konkurs polega na przesłaniu przez Uczestnika do ARIADNY S.A. fotografii cyfrowej 
przedstawiającej własnoręcznie wykonaną pracę plastyczną, która realizuje temat konkursu. 
Prace mogą być wykonane dowolną techniką wykorzystującą nici. Warunkiem 
zakwalifikowania do konkursu jest zaprezentowanie pracy wykonanej przynajmniej w 80% z 
nici produkowanych przez ARIADNĘ S.A. 

6. Zgłaszane do konkursu zdjęcia powinny być w formacie JPG. Nie powinny zawierać napisów i 
znaków wodnych. 

7. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo niepublikowania lub usunięcia prac niezgodnych 
z Regulaminem, w tym odbiegających od tematu konkursu. 

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

9. Każdy Uczestnik może zgłosić do konkursu od 1 do 5 zdjęć. Zdjęcia, wraz z informacją o 
wykorzystanej nici, a także z imieniem i nazwiskiem Uczestnika, oraz numerem kontaktowym 
należy przesyłać na adres konkurs@ariadna.com.pl  

10. Przesłanie prac na wskazany adres, jest jednoznaczne z chęcią przystąpienia do konkursu, 
akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika, 
w celu związanym z realizacją konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 
29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133, poz. 833 z póz. zm.). 

11. Zgłaszając prace do konkursu Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne, 
nieodpłatne publikowanie w Internecie nadesłanych fotografii oraz opublikowanie jego 
imienia i nazwiska w informacjach promocyjnych związanych z konkursem. 

12. Uczestnik w każdej chwili ma prawo do wycofania swoich prac z konkursu. W tym celu należy 
skontaktować się z Organizatorami. 

13. Fotografie można nadsyłać w terminie 1.02.2013 – 17.03.2013. Zdjęcia będą na bieżąco (do 
72 godzin od nadesłania fotografii) publikowane na stronie internetowej ARIADNY S.A. 
http://www.ariadna.com.pl/ oraz na stronie fanowskiej ARIADNY S.A. na portalu Facebook 
http://www.facebook.com/ariadna.fabryka.nici 

14. Zwycięzcę konkursu wybierze powołane przez Organizatora Jury. Jednym z głównych 
kryteriów oceny prac będzie popularność danej pracy (ilość wyświetleń, komentarzy itp.) na 



portalach, na których prezentowane będą konkursowe zdjęcia. Werdykt Jury konkursu, jest 
ostateczny i nie podlega odwołaniu. 

15. W konkursie zostanie przyznana jedna nagroda główna i dwa wyróżnienia. Wyniki zostaną 
ogłoszone w ciągu 3 dni od daty zakończenia przyjmowania prac konkursowych. Laureaci 
zostaną poinformowani o przyznanych nagrodach e-mailem lub telefonicznie. 

16. Brak możliwości kontaktu z laureatem w terminie do 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu 
zwalnia Organizatora z obowiązku przekazania nagrody. 

17. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za jakość i skutki usług świadczonych 
przez operatorów telekomunikacyjnych oraz inne osoby. 

 


