
Regulamin konkursu „Zabłyśnij z Banae II”

Celem Konkursu „Zabłyśnij z Banae II”, zwanego dalej Konkursem jest wybranie zgodnej z 
tematem, odpowiedzi na zadanie konkursowe: „Subtelny minimalizm czy szałowy blichtr?”. 
Wszyscy zainteresowani mają możliwość udzielenia odpowiedzi.

Użyte określenia 

•Redakcja –  Redakcja  portalu  SuperSluby.pl,  prezentowanego  w  sieci  pod  adresem 
www.SuperSluby.pl.
•Konkurs  – Konkurs  „Przesądy Ślubne” organizowany podczas  trwania Targów Ślubnych 
Modny Ślub Kielce.
•Uczestnik – każdy uczestnik Targów Ślubnych Modny Ślub Kielce, spełniający formalne 
warunki  zawarte  w  regulaminie,  który  pracę  z  zadaniem  konkursowym  wrzuci  do  urny 
konkursowej.  Udzielenie  odpowiedzi  na  zadanie  konkursowe   jest  równoznaczne
z oświadczeniem, że jest się jej autorem i że stworzona praca nie jest obciążona roszczeniami 
osób trzecich. 
•Jury –  komisja  wybierająca  zwycięzców  konkursu  składająca  się  z  Redakcji  portalu 
SuperSluby.pl.
•Praca– krótka odpowiedź na zadanie konkursowe.
•Użytkownik –  każdy  uczestnik   Targów  Ślubnych  Modny  Ślub  Kielce  korzystający
z serwisu www.SuperSluby.pl, pod warunkiem, że jest zarejestrowany.

Postanowienia ogólne  
•Organizatorem Konkursu jest portal www.SuperSluby.pl 
•Konkurs rozgrywany jest podczas trwania Targów Ślubnych Modny Ślub Kielce, 2.12.2012.
•Zadaniem konkursowym jest zarejestrowanie się na www.SuperSluby.pl oraz najciekawsza i 
najbardziej  oryginalna  odpowiedź  na  zadanie  konkursowe:  „Subtelny  minimalizm  czy 
szałowy blichtr”.  Konkurs  przebiega  w  dwóch  turach,  polega  na  ocenie  przez  Jury  prac 
Uczestników, wrzuconych  do urny konkursowej  między godziną 10 a 11:45 2.12.2012,  a 
następnie tych wrzuconych między godziną 12 a 13:45 podczas trwania Targów Ślubnych 
Modny Ślub Kielce.
•W  Konkursie  mogą  brać  udział  wyłącznie  zarejestrowani  Użytkownicy  serwisu 
www.SuperSluby.pl.
•W Konkursie można brać udział tylko jeden raz.

Uczestnicy Konkursu  
•Uczestnikiem  Konkursu  może  być  wyłącznie  osoba  posiadająca  obywatelstwo  polskie.
•Uczestnikiem  Konkursu  może  być  tylko  zarejestrowany  Użytkownik  portalu 
www.SuperSluby.pl  



Jury Konkursu i głosowanie
•Jury Konkursu stanowi Redakcja portalu SuperSluby.pl
•Obrady Jury są tajne, a jego werdykt nie podlega cofnięciu. 
•Ocenie podlega pomysłowość i oryginalność pracy, a także jej zgodność z tematem.
•Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas trwania Targów Ślubnych Modny Ślub Kielce 
na stoisku SuperSluby.pl nr 31 o godz. kolejno 12 oraz 14 2.12.2012 r.

Nagrody  
•Uczestnik  którego  odpowiedź  uzyska  najwyższą  ocenę  Jury,  otrzyma  nagrodę  w postaci 
zestawu  biżuterii,  spośród  reszty  wybrane  zostaną  osoby,  którym  przydzielona  zostanie 
„nagroda pocieszenia” w postaci zestawów kosmetyków
•Sponsorem nagrody jest firma „Banae.pl”.
•Uczestnicy  który  otrzymali  nagrodę,  zobowiązani  są  do  podania  swoich  danych 
teleadresowych Redakcji.
•Nagrodę należy odebrać osobiście.
•Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy przebieg konkursu w przypadku 
wystąpienia problemów technicznych niezależnych od Organizatora. 

Postanowienia końcowe 
•Uczestnik  Konkursu  oddając  Pracę  oświadcza,  że  została  ona  wykonana  przez  niego 
osobiście  i  bierze  na  siebie  wszelką  odpowiedzialność  za  roszczenia  osób  trzecich.  
•Redakcja  nie  odpowiada  za  naruszenia  praw  autorskich  przez  Uczestników  Konkursu
i zobowiązuje się niezwłocznie dyskwalifikacji Pracy, co do których zachodzi podejrzenie ich 
autentyczności.  
•Redakcja  zastrzega  sobie  w  każdym  czasie  prawo  do  zmiany  niniejszego  Regulaminu,
z zachowaniem praw nabytych Uczestników Konkursu. 
•Redakcja  zastrzega  sobie  prawo  do  publikacji  wybranych  fragmentów  prac  na  łamach 
serwisu www.SuperSluby.pl 
•Redakcja zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn.

Zespół SuperSluby.pl


