Konkurs jubileuszowy z okazji 80. wydania magazynu Deutsch Aktuell
Prześlij nam Twoją propozycję motywu okładkowego.
Do wygrania książki
“POLEN KOMPAKT. (Un)komplizierte deutsch-polnische Gespräche.
Nieskomplikowane rozmowy niemiecko-polskie (+CD)“.
Nagrody prześlemy pocztą.
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Propozycje należy nadsyłać do końca marca br. na adres: redakcja@colorfulmedia.pl

Regulamin Konkursu Jubileuszowego

1. Organizatorem konkursu jest firma Colorful Media s.c., z siedzibą w Poznaniu przy ul. Lednickiej 23
(60-413 Poznań) wpisana do Wydziału Ewidencji Gospodarczej prowadzonego przez Urząd Miasta
Poznania pod numerem 17130/2001/S oraz 21234/2003/S o numerze NIP 781-173-49-69.
2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich (osoby niepełnoletnie muszą nadesłać zgodę prawnego opiekuna na udział w konkursie).
3. Każdy z uczestników może nadesłać dowolną liczbę propozycji.

4. Technika przedstawienia propozycji jest dowolna. Może to być np. opis słowny, fotografia, rysunek.
5. Prace należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres redakcja@colorfulmedia.pl

6. W treści maila podaj swoje imię, nazwisko, adres oraz następujące zdanie: ,,Wyrażam zgodę na
opublikowanie przesłanej/ych przeze mnie propozycji wraz z moim imieniem i nazwiskiem na fanpage'u magazynu Deutsch Aktuell wydawanego przez Colorful Media ul. Lednicka 23, 60-413 Poznań."
7. Zdjęcia należy nadsyłać do końca marca br. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na funpage’u magazynu Deutsch Aktuell do dnia 15.04 br. oraz opublikowane w magazynie Deutsch Aktuell.
8. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.
9. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury.

10. Nagrodzone prace mogą zostać opublikowane na fanpage'u magazynu Deutsch Aktuell.

11. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania propozycji w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji
i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających
się do rozpowszechniania w ramach działań firmy Colorful Media s.c.
12. Nagrodami w konkursie są książki ”POLEN KOMPAKT. (Un)komplizierte deutsch-polnische
Gespräche. Nieskomplikowane rozmowy niemiecko-polskie (+CD)”. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.
13. Nagrody przesłane zostaną laureatom na koszt organizatorów w okresie 14 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu.
14. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.
15. 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 póź. zm./.Osoby uczestniczące w konkursie potwierdzają swoją zgodę na powyższe
w formie przesłania do organizatora pisemnego oświadczenia.

