
REGULAMIN AKCJI smykiCMYKi

I Postanowienia ogólne

1.1 Organizatorem akcji jest PIXERS LTD.590 Kingston Road, London, SW20 8DN, United Kingdom 

Company no 7964145, zwana dalej PIXERS lub Organizatorem.

1.2 Akcja odbywa się przy współpracy z portalem DomyDziecka.org. 

1.3 Akcja organizowana będzie w terminie od 04.11. do 06.12.2013 roku.

1.4 Głównym kanałem komunikacji dla akcji jest jej profil Facebookowy, znajdujący się pod adresem:

http://www.facebook.com/smykicmyki

II Zasady uczestnictwa w akcji smykiCMYKi

2.1 Uczestnikami akcji jest dziesięć Domów Dziecka i/lub Placówek Wychowawczych z obszaru całej 

Rzeczypospolitej Polskiej, wybranych losowo przez Organizatora.

2.2 Uczestnicy otrzymają zestaw pięciu arkuszy naklejek ściennych. Wymiary jednego arkusza to 160

x 105 cm.

2.3 Paczki z naklejkami dotrą do Uczestników nie później niż 04 listopada br.

2.4 Udział w akcji jest jednoznaczny z udziałem w konkursie organizowanym przez PIXERS na 

najlepszą aranżację z użyciem podarowanych naklejek ściennych.

2.5 Uczestnicy zobowiązani są do wykorzystania naklejek ściennych do aranżacji wnętrz danej 

placówki, a także do przesłania zdjęć wykonanych dekoracji do dnia 25 listopada br.

III Zasady przyznawania nagród konkursowych

3.1 Zadaniem Uczestników akcji jest wykonanie aranżacji wnętrz danej placówki za pomocą 

podarowanych naklejek ściennych, a następnie, przesłanie zdjęć dobrej jakości, które prezentować 

będą wykonane aranżacje.

3.2 W konkursie nagrodzona zostanie jedna placówka. 

3.3 Nagrodą będzie wizyta członków PIXERS oraz portalu DomyDziecka.org w wygranej placówce, 

wręczenie pięciu arkuszy ze świątecznymi naklejkami ściennymi i zorganizowanie wraz z 

podopiecznymi „świątecznych warsztatów” dnia 06 grudnia br.  

3.4 Wybór Zwycięzców zostanie dokonany przez Organizatora.

IV Ogłoszenie wyników i wydanie nagród w konkursie

4.1 Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 29 listopada br.

4.2 Zwycięzcy konkursu zostaną poinformowani o wygranej na profilu Facebookowym akcji oraz 

drogą mailową.

4.6 Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne (nieograniczone ilościowo, czasowo i 

terytorialnie) oraz nieodpłatne korzystanie w całości jak i w dowolnie wybranych fragmentach z jego 

http://www.facebook.com/smykicmyki


pracy konkursowej przez Organizatora oraz firmy powiązane z Organizatorem kapitałowo lub 

osobowo w sposób pośredni lub bezpośredni jak również przez podmioty wskazane przez 

Organizatora na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności:

• utrwalania i/lub zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym min. drukiem, na kliszy 

fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo, 

• wprowadzania do obrotu, 

• wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej i/lub sieci 

telefonii komórkowej, 

• publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w 

czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie), 

• publicznego wykonania, 

• wystawiania, 

• wyświetlania, 

• użyczania, 

• wykorzystywanie w promocji i reklamie, 

• przygotowywania na swoje potrzeby, w szczególności na obróbkę redakcyjną i komputerową, 

dokonywanie skrótów, etc.

4.7 Zwycięzca wyraża zgodę na wizytę Organizatora w placówce dnia 6 grudnia br., tym samym 

zobowiązuje się udostępnić odpowiednie do tego miejsce (świetlica, sala zabaw, etc.).

V Dane osobowe 

5.1 Przetwarzanie danych osobowych uczestników akcji odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie 

danych osobowych.

5.2 Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników jest Organizator.

5.3 Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora, 

w celu realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzenia akcji.

5.4 Na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, Uczestnik akcji 

ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia lub usunięcia.

VI Postanowienia końcowe

6.1 Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady akcji. Wszelkie materiały 

promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny.

6.2 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy 

Kodeksu Cywilnego w Wielkiej Brytanii.

6.3 Organizatorowi przysługuje prawo do zmian niniejszego Regulaminu.

6.4 Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.11.2013 roku.


