
 
 

REGULAMIN  KONKURSU „Sweet Action 2016” 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

Konkurs nosi nazwę „ Sweet  Action 2016” (dalej: Konkurs). 

§ 2 Organizator Konkursu 

1. Organizatorami konkursu jest Sweet Decor S.C. oraz Akademia Sweet Decor. 
2. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
3. Konkurs prowadzony jest od 21 lutego do 24 lutego 2016 roku w trakcie Targów Expo Sweet 2016 w 
Warszawie na stoisku Sweet Decor- nr stoiska 91A. 

§ 3 Zadanie konkursowe 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie SA2016 jest poprawne i czytelne oraz kompletne wypełnienie 
formularza zgłoszeniowego dostępnego na stoisku Sweet Decor 91A w terminie wskazanym w §2 oraz 
wrzucenie formularza do szklanej kuli obecnej na ww. stoisku; wypełnienie formularza jest również 
jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu dostępnego na stoisku Seet Decor w trakcie trawania 
Targów, jak również na stronie www.sweetdecor.pl. 

§ 4 Wgląd w Regulamin Konkursu 

1. Zasady przeprowadzenia Konkursu określone są w Regulaminie (dalej: Regulamin). Treśd  
Regulaminu będzie dostępna dla każdej osoby zainteresowanej udziałem w Konkursie oraz dla każdej  
osoby uczestniczącej w Konkursie (dalej: Uczestnik) na stronie www.sweetdecor.pl oraz na stoisku Sweet 
Decor w trakcie trwania targów. 
2. Warunki Konkursu są określone w niniejszym Regulaminie. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad 
konkursu, interpretacji i postanowieo rozstrzyga Organizator. 

 

II. UCZESTNICY KONKURSU 
 

§ 5 Uczestnicy Konkursu 
1. W Konkursie może wziąd udział każda osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, posiadające 
pełną zdolnośd do czynności prawnych, a w przypadku osób fizycznych dodatkowo osoba mająca 
ukooczone 18 lat. (dalej: Uczestnik) 
2. Wyłonienie zwycięzców Konkursu przez Komisję nastąpi  w dniu 1.03.2016r. na profilu facebook’owym  
www.facebook.com/SWEETDECORPL/ 
3. Każda osoba może wziąd udział w Konkursie tylko raz. Powielone zgłoszenia nie biorą udziału w 
Konkursie. 

§ 6 Zasady wyłonienia zwycięzcy- losowanie 

1. Nagrody będą przyznawane drogą losowania. 

2. O przyznaniu nagród decydowad będzie komisja konkursowa. Organizator powoła komisję konkursową 
w trzyosobowym składzie (dalej „Komisja”): 
a) Michał Pach- właściciel firmy Sweet Decor 
b) Barbara Pach – właścicielka firmy Akademia Sweet Decor 
c) Tomasz Dudek- Dyrektor Handlowy firmy Sweet Decor 
Decydując o przyznaniu nagród Komisja konkursowa wylosuje dwa formularze ze szklanej kuli. 

Po wylosowaniu formularza komisja konkursowa oceni poprawnośd tj.  czytelnośd i kompletnośd 

wypełnionego formularza. 
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Jeśli wylosowany formularz będzie niepoprawnie wypełniony tj. nieczytelny bądź niekompletny, wówczas 
komisja wylosuje kolejne zgłoszenie. 
3. Komisja konkursowa dokona losowania  zwycięzców Konkursu – laureatów nagród I i II miejsca 
(dalej: Laureaci lub Laureaci Konkursu) w terminie 1.03.2016r. 
4. Wyłonieni przez Komisję konkursową Laureaci Konkursu: 
a) otrzymają wiadomośd e-mail z adresu anna@sweetdecor.pl  z powiadomieniem o wygranej w ciągu 24 
godzin od chwili wyboru Laureata Konkursu. Po otrzymaniu takiego powiadomienia Laureat Konkursu 
powinien, dokonad czynności określonych w §8 ust. 1 poniżej. 
b) wyniki konkursu – nazwiska i imiona zwycięzców zostanią opublikowane również na profilu 
facebook’owym Organizatora oraz na stronie www.sweetdecor.pl  
 

III.  NAGRODY 
 

§ 7 Nagrody 
Nagrodami w Konkursie są: 

a) nagroda za I miejsce – voucher o wartości  400 zł na udział w wybranym przez uczestnika szkoleniu w 
Akademii Sweet Decor w terminie do 31.12.2016r. w miarę dostępnych miejsc;  
b) nagroda za II miejsce – voucher o wartości 150 zł na produkty SWEETDECOR w sklepie internetowym  
- termin realizacji vouchera 31.12.2016r. 
1. Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości przyznanych im  
Nagród, ani do żądania ich ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego. Organizator nie zwróci również 
różnicy wynikającej z wyboru taoszego szkolenia lub zakupu towarów o niższej wartości aniżeli przyznana 
Nagroda. 
2. Każdy Uczestnik (identyfikowany z imienia i nazwiska) może wygrad tylko jedną nagrodę. 
3. Jeśli wartośd zakupów lub cena wybranego przez Laureata szkolenia przewyższy wartośd wygranego 

vouchera, Laureat pokryje różnicę w cenie  gotówką w siedzibie Sweet Decor  kartą lub przelewem 

bankowym  (nr konta 53  1090  1825 0000  0000  8102  5371). 

§ 8 Dostarczenie nagród 
1. Wraz z powiadomieniem o wygranej zgodnie z § 6 ust. 3 powyżej Laureaci Konkursu zostaną  
poproszeni o przekazanie Organizatorowi w zwrotnej wiadomości e-mail na adres  
anna@sweetdecor.pl  w terminie 7 dni od dnia otrzymania mailowej prośby od Organizatora: 

a) laureatów I i II miejsca: potwierdzenia chęci odebrania nagrody i wskazanie adresu mailowego 
na który zostanie wysłany imienny voucher; 

b) nie ma możliwości zmiany osoby uczestnika poprzez np. sprzedaż vouchera osobom trzecim; 
c) w celu rezerwacji miejsca na szkolenie lub w celu zakupu produktów - należy złożyd  

zamówienie przez sklep internetowy www.sweetdecor.pl  w  uwagach wpisując: nr vouchera,  

np. nr vouchera 12345 – Targi Expo Sweet Warszawa 2016,  

d) Aby zrealizowad voucher należy jednorazowo wykorzystad całą kwotę; 

§ 9 Postanowienia dodatkowe 

1. Koszty związane z uczestnictwem w Konkursie takie jak: koszt połączeo telefonicznych, opłaty  
pocztowe, koszty przejazdu na szkolenie oraz ewentualne opłaty za dostęp do Internetu konieczne do 
realizacji zakupów w sklepie internetowym www.sweetdecor.pl  dokonania zgłoszenia oraz do przesłania 
do Organizatora określonych danych, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu są ponoszone 
przez Uczestników. 
2.Składając  zgłoszenie konkursowe, uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego 
zasady, jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w ramach ww. Konkursu oraz w 
celach marketingowych firm Sweet Decor S.C. oraz Akademii Sweet Decor. 
 

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie i życzymy powodzenia! 
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