
Regulamin konkursu 07.07.2018 – 15.07.2018 
 
REGULAMIN 
 
Postanowienia ogólne: 
1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz warunki na jakich odbywa się Konkurs. 
2. Organizatorem Konkursu jest firma GREINPLAST Sp. z o. o. która jest 
sponsorem nagrody. 
3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, grą której 
wynik zależy od przypadku, ani żadną inną przewidzianą w ustawie z dnia 19 
listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). 
4. Organizator może usunąć post lub komentarz jeżeli jego treść narusza dobra 
osobiste innych osób, ma charakter obraźliwy itp. 
5. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji, przebiegu konkursu, Organizator 
powoła Kapitułę Konkursową. Decyzje Kapituły są ostateczne. 
 
Nagroda: 
1. Nagrodą główną w konkursie jest farba Greinplast Ceramic w ilości odpowiadającej 
powierzchni ścian malowanego pomieszczenia, nie więcej niż 10 l oraz koszulka Greinplast 
Ceramic. Nagroda dostarczona zostanie pocztą kurierską.  
2. Nagrodą pocieszenia za 2. oraz 3. miejsce jest koszulka firmowa Greinplast Ceramic. 
Nagroda dostarczona zostanie pocztą kurierską. 
 
Czas trwania konkursu: 
1. Konkurs trwa od 2 lipca 2018 roku (od godziny 16:00) do 15 lipca 2018 
roku (do godziny 24:00). 
2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 16 lipca 2018 roku do godz. 
24:00. 
 
Uczestnicy: 
1. W Konkursie może wziąć udział każdy obywatel RP z wyłączeniem pracowników 
Greinplast Sp. z o.o. 
2. Przystępując do konkursu Uczestnik automatycznie akceptuje Regulamin i 
zobowiązuje się do jego respektowania. 
3. Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska na osi czasu 
fanpage “Greinplast”. 
 
Zasady i przebieg Konkursu: 
Wygrywa osoba, która:  
- polubi post konkursowy, 
- wklei pod postem konkursowym zdjęcie pomieszczenia które chce pomalować, wraz z 
uzasadnieniem: “Dlaczego właśnie to Ty masz wygrać? Jakich kolorów użyjesz?” 
 
Wygrywają 3 osoby z najlepszym uzasadnieniem wraz ze zdjęciem, które zostaną 
poinformowane o tym na fanpage, a następnie poproszone o przesłanie danych do wysyłki. 



Zwycięzcy zostaną wybrani przez Kapitułę Konkursową. 
 
Za pierwsze miejsce: farbę Greinplast Cermic oraz koszulkę, Za miejsca 2-3: koszulkę 
Greinplast. 
Po ogłoszeniu wyników osoba, która wygra główną nagrodę proszona jest o:  

● Przesłanie informacji na temat ilości farby, która ma zostać przesłana (max. 10 l w 
max. 4 różnych kolorach)  

● Przesłanie fotografii pomalowanego pomieszczenia (zdjęcie zrobione z tej samej 
perspektywy co zdjęcie przesłane do konkursu). 

 Wybór koloru, z palety barw Greinplast Ceramic dostępnej pod adresem: 
http://www.greinplastceramic.pl/inspiracje.html 
Nagrody zostaną wysłane w ciągu 10 dni roboczych od zakończenia konkursu. 

http://www.greinplastceramic.pl/inspiracje.html

