Regulamin konkursu „Kurs na przedsiębiorczość”.
Organizatorem konkursu „Kurs na przedsiębiorczość”, zwanego dalej Konkursem, jest
Fundacja Ekomini, organizacja non-profit, z siedzibą w Myślenicach.
§1
Uczestnicy Konkursu
1. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, która zamieszkuje na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie
wyłącznie za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.
§2
Czas i miejsce trwania Konkursu
1. Konkurs organizowany i przeprowadzany jest w Internecie – na portalu smartstart.pl oraz
na profilu SmartStart na Facebooku.
2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 14.11.2016 r. o godz. 16:00 i trwa do dnia 28.11.2016 r. do
godz. 16:00.
§3
Zadanie konkursowe
1. W celu wzięcia udziału w Konkursie, należy:
a) przygotować hasło promujące przedsiębiorczość lub cechy osoby przedsiębiorczej.
b) zgłosić hasło do konkursu poprzez opublikowanie go w komentarzu pod wydarzeniem na
profilu SmartStart dostępnym pod adresem (https://www.facebook.com/smartstartpl) lub pod
artykułem „Kurs na przedsiębiorczość – konkurs” na portalu smartstart.pl.
2. Hasło konkursowe powinno mieć maksymalnie 100 znaków włącznie ze spacjami.
3. Jeden uczestnik może zgłosić nieograniczoną liczbę haseł konkursowych.
4. Zabronione jest zgłaszanie do Konkursu haseł konkursowych sprzecznych z prawem,
dobrymi obyczajami lub naruszających prawa osób trzecich, a w szczególności haseł
obraźliwych, dyskryminujących, nawołujących do nienawiści, zawierających elementy
pornograficzne, propagujące spożywanie alkoholu lub innych używek. Takie hasła
konkursowe nie będą brały udziału w Konkursie. W razie opublikowania takiego hasła
w komentarzu, organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia komentarza.

§4
Oświadczenia uczestnika
1. Uczestnik Konkursu, zgłaszając swoje hasło do Konkursu, oświadcza tym samym, że
akceptuje niniejszy regulamin.
2. Zgłaszając hasło do Konkursu, uczestnik udziela organizatorowi nieodpłatnej,
nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na rozpowszechnianie hasła konkursowego
w Internecie, a w szczególności na stronie smartsmart.pl, na profilu na Facebooku oraz
podczas promocji warsztatów Smart Start.
3. W razie stwierdzenia przez organizatora nieprawdziwości oświadczenia, o którym mowa
w ust. 2 powyżej, organizator może wykluczyć dane hasło konkursowe z Konkursu.
§5
Wybór zwycięzcy
1. Spośród wszystkich zgłoszonych do Konkursu haseł, organizator wybierze 4 (słownie:
cztery), w jego ocenie najbardziej kreatywne hasła konkursowe. Organizator może także
wyróżnić więcej osób, dla których przeznaczone są dodatkowe nagrody.
2. Autorzy haseł wybranych przez organizatora są zwycięzcami Konkursu.
3. Wybór zwycięzców zostanie podany do publicznej wiadomości w dniu 30 listopada
2016 r. na profilu https://www.facebook.com/smartstartpl/ oraz na portalu smartstart.pl.
§6
Nagrody
1. Każdy ze zwycięzców Konkursu otrzyma nagrodę:
I miejsce
Super Skarbonka
II miejsce
Gra Pestka Drops i Cukierek, wyd. Granna
III miejsce
Gra Super Farmer, wyd. Granna
IV miejsce
Gra Kasa Edukacyjna, wyd. Aleksander
Wyróżnienia
Kubki
Pendrive’y
Koszulki

2. Nagrody nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. Nie można
również przenieść prawa do nagrody na inną osobę.
3. Nagrody zostaną wysłane do zwycięzców drogą pocztową lub kurierem. W związku z tym
zwycięzca zobowiązany jest skontaktować się z organizatorem w celu przekazania mu adresu
do wysyłki nagrody. Jeśli w ciągu 7 dni od ogłoszenia zwycięzców Konkursu, zwycięzca nie
skontaktuje się z organizatorem w celu przekazania adresu do wysyłki nagrody, nagroda
zostaje do dyspozycji organizatora.
§7
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin dostępny jest pod adresem internetowym www.smartstart.pl – pod
artykułem „Kurs na przedsiębiorczość – konkurs”.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie osób, które nie
spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym regulaminie.
3. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane za pośrednictwem poczty e-mail, na
adres info@smartstart.pl, w trakcie trwania Konkursu, jak również w ciągu 30 dni od jego
zakończenia. Organizator ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia
mu reklamacji.

