
REGULAMINKONKURSU „STRASZNE PRZEBRANIE” 

30.10.2016r. Galeria Cuprum Arena Lubin  

 

 

     I.    KONKURS „STRASZNE PRZEBRANIE”: 

1. Organizator Konkursu to Firma Master z siedzibą we Wrześni, a fundatorem nagródjest Galeria Cuprum 

Arena w Lubinie. 

2. Czas trwania Konkursu: 30.10.2016 r. (niedziela), w godzinach15:00-16:00. 

3. Rozstrzygnięcie Konkursu: 30.10.2016 r (niedziela), o godzinie 16:00. 

 

II. ZASADY KONKURSU „STRASZNE PRZEBRANIE”: 
 

1. Konkurs „Straszne Przebranie ” polega na tym, że w dniu eventu30.10.2016r. (niedziela),  

każda osoba chętna do wzięcia udziału w Konkursie, zobowiązana jest do wpisania się na listę uczestników 

Konkursu.Lista  zawiera następujące dane:imię, nazwisko, adres mailowy klienta, numer konkursowy oraz 

miejsce na jego podpis . Lista uczestników dostępna będzie w strefie animacyjnej. Następnie Uczestnik 

Konkursu zaprezentuje się na scenie zgromadzonej widowni i sędziom. Jury złożone z przedstawicieli 

Organizatora oraz chętnych Klientów Galerii wybierze najfajniejsze-najstraszniejsze przebranie.Osoba, której 

stylizacja okaże się najlepsza otrzyma w nagrodę - iPad. 

2. W Konkursie mogą wziąć udział wszyscyklienci Galerii Cuprum Arena w Lubinie. 

3. Każdy Uczestnik Konkursumoże wziąć w nim udział tylko jeden raz. 

4. W niedzielę 30.10.2016r. o godzinie 16:00  Komisja Konkursowa w składzie: 

Przedstawiciel Organizatora oraz ochotnik z publiczności wyłonią zwycięzców. 

5. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w niedzielę tj.30.10.2016r. o godzinie 16:00. 

6. Nagrodą główną w Konkursie jest iPad. 

7. Sponsorem nagród w Konkursie jest Galeria Cuprum Arena w Lubinie. 

 

III.  ZASADY OGÓLNE: 

1. Przystąpienie przez Uczestnika do Konkursu oznacza zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu   

oraz jego akceptację. 

2. 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 oraz Galerii Cuprum Arena w Lubinie. 

3. 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. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. 

 

Organizator:  www.imprezymaster.pl 

 


