
   
 

   
 

Regulamin konkursu na projekt graficzny “Pozytywny 2021” 

 

I. Cel konkursu 

Celem konkursu jest promocja marki MIXgrafik.pl jako producenta skarpet na 

zamówienie z własnym logo i/lub grafiką, a także zaangażowanie środowisk 

twórczych i zaprezentowanie ich kreatywnego podejścia do tworzenia 

oryginalnych materiałów promocyjnych w duchu lifestyle. 

 

II. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Konkursu (zwanym dalej „Organizatorem”) jest firma STRIPES 

Jarosław Zawadzki z siedzibą: al. Chryzantem 1/61; 91-718 Łódź. 

2. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora 

www.mixgrafik.pl. 

3. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 

Regulaminu i zgodą na przetwarzanie danych osobowych potrzebnych do 

wysyłki nagrody przez Organizatora. 

4. Tematem projektu-wzoru na skarpety mają być subiektywne plany, cele lub 

marzenia do zrealizowania w nadchodzącym 2021 roku. Charakter może być 

dowolny; poważny lub ironiczny. Istotne, aby sam temat był wyraźnie 

przedstawiony. 

 

III. Warunki uczestnictwa 

1. Konkurs ma charakter otwarty, dobrowolny, bezpłatny i jednoetapowy. 

2. Projekt należy dodać jako załącznik w komentarzu pod postem konkursowym 

na fanpage’u MIXgrafik. Link do posta znajduje się na stronie internetowej 

Organizatora www.mixgrafik.pl. 

3. Termin dołączenia projektów w postaci komentarzy upływa z dniem 

18.12.2020 r.  

4. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi dnia 22.12.2020 r. 

 

IV. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody 

1. Wynik konkursy jest ostateczny i nie podlega powtórnej weryfikacji ani 

zaskarżeniu. 
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2. O wyniku Konkursu uczestnicy zostaną poinformowani poprzez komentarz 

Organizatora pod swoim zgłoszeniem-komentarzem. 

3. Komisja Konkursowa wyłoni trzy najciekawsze projekty graficzne i przyzna 

trzy nagrody w postaci Gry Zręcznościowej Twister oraz firmowych gadżetów. 

4. Warunkiem otrzymania nagrody przez zwycięzców jest nadesłanie do 

12.01.2021 r. w prywatnej wiadomości na Facebooku danych do wysyłki 

nagrody. Wysyłki nieodebrane nie będą wysyłane powtórnie, a nagroda 

przepada. 

 

V. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i 

warunki prowadzenia Konkursu. We wszystkich sprawach nieuregulowanych 

Regulaminem decyzję podejmuje Organizator. 

2. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane osobowe do 

wysyłki zbierane są w celach przeprowadzenia Konkursu zgodnie z 

Regulaminem. 

3. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią 

promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inna formą 

przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych 

(t.j. Dz.U. 2015, poz. 612 ze zm.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


