Regulamin konkursu „Dzień Chłopaka” dla uczestników kolonii Quatronum
organizowanych przez spółkę Qubus Group
1.

Postanowienia ogólne

1.

Organizatorem konkursu „Dzień Chłopaka” (zwany dalej konkursem) jest Qubus Group sp. z o.o. z
siedzibą w Katowicach, ul. Ścigały 10, 40-208 Katowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000477970, NIP: 9542745273, o kapitale
zakładowym 60.000,00 zł, zwana dalej „Organizatorem”.
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Regulamin konkursu dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora.
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Konkurs potrwa od 30.09.2020 od godziny 18.00 do 20.00, 03.10.2020
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Warunki uczestnictwa

Konkurs jest ogólnodostępny,
Zrób zdjęcie - musisz być dobrze widoczny na zdjęciu
Zdjęcie musi być wykonane w pionie
Może to być selfie lub zdjęcie zrobione przez kogoś
Zdjęcie może być podkręcone specjalnymi efektami, filtrami
Na zdjęciu obowiązuje cię określony strój/stylizacja: czarodziej, tropiciel, rekrut/jedi
Uczestnikiem promocji jest każda osoba, która odbyła przynajmniej jeden turnusów w ramach jednego
z programów kolonii.
Zgoda od rodzica/opiekuna prawnego na wykorzystanie twojego wizerunku w mediach
społecznościowych
Przesłanie zdjęcia i zgody na maila: konkurs@quatronum.pl
Termin wysyłania zdjęć: od 30.09.2020 godz. 18.00 do godz. 23.59, 02.10.2020
Zachowanie luzu i dystansu bez względu na wynik - to ma być dobra zabawa!
Zaangażowanie jak największej liczby osób go głosowania
Oznaczenie QUATRONUM przy promowaniu swojego zdjęcia
Pomysłowość!
4.
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Czas trwania konkursu

Zasady wyłonienia wygranego

W zależności od liczby zgłoszeń wybrany będzie odpowiedni sposób wyłonienia zwycięzcy (np.
turniejowy lub ligowy)
W sobotę rano ogłoszony zostanie dokładny sposób oddawania głosów.
Głosowanie będzie trwało do godziny 20:00. 03.10.2020.
Jury to osoby posiadające konto na Instagramie, obserwujące profil QUATRONUM, biorące udział
w głosowaniu.
Nagrodzone będą trzy najlepsze zdjęcia.
Ogłoszenie wyników odbędzie się w dniu 03.10.2020 po godzinie 20:00 na profilu Quatronum FB i
Instargram.
Nagrodą w konkursie jest NIESPODZIANKA z oferty Quatrosklepu.

