Konkurs plastyczny dla klientów i pracowników firmy ASTE
oraz ich rodzin: namaluj Najpiękniejsze zimowe święta!
Organizatorem konkursu plastycznego jest ASTE Sp. z o.o. (Kowale, ul. Magnacka 25, 80-180
Gdańsk).
REGULAMIN
1. Celem ogólnym konkursu plastycznego jest rozwój kreatywności dzieci i rodziców oraz
promocja ASTE. Cel szczegółowy to pozyskanie grafiki na kartkę „Najpiękniejsze zimowe
święta”.
2. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy klienci, czy to instytucjonalni czy osoby będące
pracownikami lub współpracownikami klientów ASTE wraz z członkami rodzin, oraz
pracownicy i współpracownicy ASTE, członkowie ich rodzin, indywidualnie lub zespołowo.
3. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie się do konkursu poprzez dostarczenie pracy
plastycznej do siedziby ASTE do dnia 15.11.2019.
4. Prace muszą być płaskie i mieć format 210x100 mm. Każda praca musi być podpisana imieniem
i nazwiskiem autora, wiekiem oraz imieniem i nazwiskiem klienta lub pracownika ASTE, jeśli
autorem jest ktoś z rodziny pracownika lub współpracownika oraz danymi umożliwiającymi
kontakt – adres email i numer telefonu. Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę.
5. W dniach 18-19.11.2019 jury w składzie: prezes ASTE, przedstawiciele Działu Handlu i
Marketingu oceni prace. Jury ogłosi wyniki konkursu do dnia 20.11.2019, umieszczając je na
stronie ASTE oraz wszyscy uczestnicy zostaną powiadomieni e-mailowo. Postanowienia jury
są ostateczne.
6. Prace będą do odbioru w dniach 2-11.01.2020, w siedzibie firmy ASTE, w przeciwnym razie po
tym terminie zostaną zniszczone.
7. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem organizatorowi prawa do nieodpłatnego
wykorzystywania wizerunków prac konkursowych 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 ASTE Sp. z o.o. bez
ograniczeń czasowych i terytorialnych.
8. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać u koordynatora projektu:
Ewa Stelmasiewicz-Wegnerowska, tel. 605 053 055, email: estel@aste.pl.
9. Dla laureatów konkursu przewidziano nagrody. Nagrody będą miały postać bonów
prezentowych do sklepu empik na zakup artykułów plastycznych. Pierwsza nagroda to bon o
wartości 300 zł, pozostałe dwa miejsca to bony o wartości 100 zł, z zastrzeżeniem punktu 10
niniejszego regulaminu.
10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przesunięcia terminu składania prac, przesunięcia
terminu ogłoszenia wyników i rozdania nagród oraz odstąpienia od realizacji konkursu.
11. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z pełną akceptacją niniejszego regulaminu.

