REGULAMIN KONKURSU „ BAW SIĘ NATURALNIE”
1. Postanowienia ogólne
1.1 Organizatorem konkursu jest firma Centrum Terapeutyczno- Edukacyjne Integra ( Integra
Toys ) zarejestrowana w Tychach ul. Reymonta 18/16, nazwana dalej organizatorem.
1.2 Zasady konkursu określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia
konkursu i obowiązuje do dnia jego zakończenia, z zastrzeżeniem postanowień poniższych.
1.3 Regulamin dostępny jest na stronie www.integratoys.com
1.4 Uczestnikiem konkursu mogą być przedszkola, punkty oraz oddziały przedszkolne z całej
Polski.
2. Założenia konkursowe
2.1 Konkurs przeprowadzany jest na stronie internetowej www.integratoys.com
2.2 Uczestnicy konkursu zgłaszają swój udział w konkursie poprzez wysłanie zdjęcia na którym
widoczny będzie kącik zabaw, wykonany z naturalnych elementów, bądź którego
wyposażeniem będą pomoce znalezione np. w lesie. Może być to zarówno plac zabaw, jak i
kącik edukacyjny. Zdjęcia wysłane zostają na adres mailowy organizatora :
konkurs@integratoys.com. W tytule maila uczestnik podaje tytuł konkursu „Baw się
naturalnie”. Uczestnik musi posiadać prawa autorskie do zdjęcia. Na zdjęciu umieszczona
musi zostać informacja z nazwą przedszkola i miejscowością w której się znajduje.
2.3 Na zdjęciu nie może widnieć wizerunek dzieci chyba, że uczestnik posiada pisemną zgodę
rodziców na upublicznianie wizerunku dziecka.
2.4 Każde zgłoszenie musi być podpisane imieniem i nazwiskiem uczestnika.
3. Zasady przeprowadzania konkursu
3.1 Konkurs trwał będzie od 01.09.2014 do 31.10.2014r. Informacja o zakończeniu konkursu i
laureatach zostanie opublikowana na stronie internetowej : www.integratoys.com oraz na
fanpagu Integra Toys: www.facebook.com/integratoys do dnia 20.11.2014r.
3.2 Wszystkie zdjęcia opublikowane zostaną na fanpagu Integra Toys.
3.3 Spośród przesłanych zdjęć organizator z pomocą wyznaczonego przedstawiciela patrona
medialnego konkursu „Bliżej Przedszkola” wyłoni jedno zwycięskie zdjęcie.
3.4 Przyznane zostaną także wyróżnienia. Jednym z kryteriów wyróżnienia będzie popularność
zdjęcia na fanpagu organizatora Integra Toys.
3.5 Laureaci zostaną poinformowania o wygranej drogą mailową.
3.6 Od dnia otrzymania wiadomości e-mail informującej o zwycięstwie, organizator konkursu
oczekuje 14 dni na uzyskanie danych kontaktowych do wysyłki nagrody. Brak wysłania
danych kontaktowych na adres konkurs@integratoys.com w podanym terminie skutkuje
utratą prawa do nagrody.
3.7 Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania informacji o zwycięzcach oraz zdjęć
konkursowych na stronie internetowej www.integratoys.com lub fanpagu, na co uczestnicy
–przystępując do udziału w Konkursie – wyrażają zgodę.

4.Nagrody
4.1 Laureat zostanie powiadomiony o wygranej drogą mailową i poprzez ogłoszenie wyników na
stronie www.integratoys.com lub fanpagu.
4.2 Przyznane nagrody:
Miejsce I – Zestaw klocków konstrukcyjnych Projektant Integra Toys
Wyróżnienia:
1. Zestaw klocków konstrukcyjnych Majster Integra Toys
2. Zestaw Teatralny – marionetka Smok i Kaczka
3. Fartuszek kuchenny z nazwą wyróżnionego przedszkola wykonany przez partnera
organizatora: Qusiadła plus zestaw kuchenny
4. Sześciany Montessori
5. Kupon rabatowy – 20%
6. Kupon rabatowy – 15%
7. Kupon rabatowy – 10%
4.3 Nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną. Nie ma również możliwości
wyboru wygranej.
4.4. Nagrody zostaną wysłane w terminie do 14 dni od daty otrzymania pełnych danych
kontaktowych niezbędnych do wysłania nagród. Kupony rabatowe na zakup zabawek w sklepie
www.integratoys.pl ważne są do końca roku 2014r.
5. Postanowienia końcowe
5.1 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające przeprowadzenie
konkursu zgodnie z przyjętymi założeniami w sytuacjach, w których zdarzeń tych nie można było
przewidzieć lub im zapobiec.
5.2 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedoręczenie nagrody Uczestnikowi, który podał
błędne lub niepełne dane adresowe.
5.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie poczty i ewentualne opóźnienia powstałe z
jej winy.
5.4. Decyzje Organizatora Konkursu oraz Jury mają charakter ostateczny i nie przysługuje od nich
odwołanie.
5.5 Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian w niniejszym regulaminie.
5.6 Adresem e-mail właściwym do przesyłania korespondencji związanej z konkursem jest adres:
konkurs@integratoys.com
5.7 Przystępując do konkursu, uczestnik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem i akceptuje
warunki konkurs.
Patron Medialny konkursu miesięcznik:

