
1. Organizatorem konkursu jest firma Tublu Karolina Urbańska – właściciel sklepu 
z siedzibą w Warszawie przy ul. Śniardwy 2/41
2. Konkurs organizowany jest na terytorium Polski za pośrednictwem profilu organizatora na 
stronie internetowej Facebook 
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie  kolażu zdjęć  swojego Dziecka od 
narodzin do chwili obecnej
4. Kolaże należy wysyłać na adres mailowy:  do dnia 19 maja włącznie
5. Spośród nadesłanych kolaży Komisja powołana przez Organizatora wybierze 15 prac, które 
Organizator umieści na swoim profilu na stronie internetowej Facebook i podda pod 
głosowanie Internautów. 5 prac, które uzyskają największą liczbę głosów zostanie 
nagrodzonych.
6. Konkurs będzie trwał od 14-23 maja i składał się z następujących etapów:
   I etap: 14-19 maj  - nadsyłanie zdjęć
   II etap: 20 maj - Komisja wybiera 15 kolaży, które do godziny 15:00 umieści w folderze 
KONKURS FOTOGRAFICZNY na profilu Organizatora na stronie internetowej Facebook 
   III etap: 20-23 maj - głosowanie Internautów na profilu Organizatora na stronie internetowej  
Facebook
7. Ogłoszenie wyników: 24 maja. Nazwiska zwycięzców zostaną opublikowane na profilu 
Organizatora na stronie internetowej Facebook a także na blogu 
8. Nagrodami w konkursie są:
                   MIEJSCE I: Łóżeczko turystyczne Pop Up Bubble Cot 
                   MIEJSCE II: Przenośne krzesełko do karmienia 
                   MIEJSCA III-V: Śliniaki Zoo Skip Hop
9. Zgłoszenie się przez uczestnika do konkursu oznacza akceptację regulaminu oraz 
oświadczenie, że ma on prawo do wykorzystania lub jest autorem zdjęć użytych do wykonania 
kolażu
10. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na 
przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach 
marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. 
Nr 133 poz.833 z póz. zm./.  
11. Nagrodzone zdjęcia będą opublikowane dodatkowo oprócz profilu Organizatora  na stronie 
internetowej Facebook na Blogu 
12. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne ani wymianie na ekwiwalent pieniężny
13.  Nagrody przesłane zostaną laureatom na koszt organizatorów w okresie 5 dni roboczych od 
daty ogłoszenia wyników konkursu
14.  Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu
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REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 
„LIFE GOES ON”
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