
 

 

 Regulamin KONKURS  

„Dekorowanie tortów” 
 Galeria Cuprum Arena Lubin 

 
1.Postanowienia ogólne regulaminu (zwanego dalej Regulaminem) 
1.1 
Organizatorem konkursu (zwanego dalej „Konkursem”) jest firma Master, Sokołowo ul. Słomowska 9,  
62-300 Września, zwana dalej „Organizatorem”. 
1.2  
Zasady Konkursu zostały określone w niniejszym Regulaminie KONKURSU – dekorowania tortów  zwanej 
dalej „Regulaminem Konkursu”. 
1.3 
Konkurs prowadzony jest w Galerii Cuprum Arena w Lubinie, przy ul. Sikorskiego 20, 59-300 Lubin  
(zwanym dalej „Galerią”). 
 
 
2. Warunki uczestnictwa w Konkursie 
2.1 
Uczestnikami konkursu mogą być wszyscy pełnoletni klienci Galerii, zwani dalej „Uczestnikami Konkursu”. 
 
 
3. Zasady Konkursu 
3.1 
W Konkursie mogą uczestniczyć osoby, o których mowa w pkt. 2.1., które spełniły wszystkie warunki 
określone w niniejszym Regulaminie. 
3.2 
Udział w Konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny. Z tytułu udziału w konkursie Uczestnikom 
konkursu, ani innym podmiotom, nie przysługuje wynagrodzenie, pokrycie kosztów, ani środki finansowe  
z jakiegokolwiek innego tytułu. 
3.3 
Pierwsze 15 osób, które zgłosi się do konferansjera  w Galerii Cuprum Arena w dniu trwania konkursu 

otrzyma tort, który będą musiały udekorować w ciągu 45 minut. Organizator zapewni wszystkie niezbędne 

materiały do wzięcia udziału w konkursie. 

3.4  

Gotowe torty będą oceniane przez komisję konkursową ( Przedstawiciel Galerii, Przedstawiciel 

Organizatora, Ochotnik z publiczności) 

3.5  

Fundatorem nagrody jest Galeria Cuprum Arena w Lubinie , przy ul. Sikorskiego 20, 59-300 Lubin 

3.6 

Nagrodą w konkursie są udekorowane torty przez Uczestników Konkursu 

3.7 

Rozstrzygnięcie oraz wręczenie nagród odbędzie się dnia 7.09. 2014 r. bezpośrednio po zakończeniu 

Konkursu. 

 
 



 

 

 
3.8 
Nagroda zostanie wydana Uczestnikowi po podpisaniu przez niego protokołu odbioru danej Nagrody.  
3.9 
Obecność podczas ogłoszenia wyników konkursu jest obowiązkowa. 
 
 
4. Postanowienia końcowe 
4.1 
Uczestnik konkursu zobowiązuje się do wyrażenia zgody na opublikowanie jego danych osobowych oraz 
wizerunku na stronach internetowych Organizatorów, Galerii oraz w innych mediach, gdzie prezentowane 
będą informacje o konkursie. 
4.2 
Organizatorzy oświadczają, że dane osobowe będą wykorzystane jedynie do realizacji oraz promocji 
konkursu. 
4.3  
Przystąpienie przez Uczestnika do konkursu oznacza zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu  
oraz jego akceptację. 
4.4  
We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu 
cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
 
 
 
 
Organizator: www.imprezymaster.pl 


