
Regulamin konkursu plastycznego „Strojna choinka”
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest  tortownia.pl Agnieszka Klimczak, z siedzibą w Warszawie, przy ul. 
Radzymińskiej 211 lok. 2, wpisana do prowadzonej przez Prezydenta m. st. Warszawy ewidencji 
działalności gospodarczej pod numerem 432490. 

2. Konkurs odbywa się w kawiarni Cafe tortownia.pl przy ulicy Handlowej 60 w Warszawie.
3. Regulamin programu dostępny jest do wglądu na stronie www.cafe.tortownia.pl oraz w kawiarni. 

Czas trwania i harmonogram

4. Prace konkursowe będą przyjmowane w kawiarni Cafe tortownia.pl od 6 do 23 grudnia 2011. 
5. Głosowanie rozpocznie się 27 grudnia 2011 roku i zakończy się 6 stycznia 2012 roku. 
6. Wyniki głosowania zostaną ogłoszone 8 stycznia 2012. 

Zasady konkursu

1. Przez zgłoszenie do konkursu rozumie się wykonanie w Cafe tortownia.pl pracy plastycznej pod tytułem 
„Strojna choinka”: rysunku choinki ozdobionego dekoracjami cukierniczymi tortownia.pl lub oddanie 
głosu na wybraną pracę.

2. Udział w konkursie mogą wziąć dzieci w wieku od 3 do 12 lat.
3. Jedna osoba może dostarczyć jedną pracę.
4. Autor pracy (lub - jeśli jest niepełnoletni – jego rodzic lub opiekun prawny) wyraża zgodę na 

postanowienia niniejszego regulaminu, co potwierdza podpisem na karcie zgłoszeniowej. 
5. Zgłaszający (lub jego rodzic/opiekun prawy) oświadcza, że dziecko jest autorem zgłoszonego dzieła, że 

podane przez niego informacje są zgodne z prawdą, i że dysponuje prawami autorskimi do zgłaszanej 
pracy.

6. Osoba zgłaszająca pracę wypełnia kupon, na którego podstawie zostaje przydzielony numer 
porządkowy.

7. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na publikację prac w kawiarni oraz na łamach serwisu tortownia.pl 
i cafe.tortownia.pl.

8. Zgłoszone prace będą prezentowane gościom kawiarni od chwili ich dostarczenia.
9. Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia z konkursu pracy, co do której zachodzi uzasadnione 

podejrzenie, że narusza postanowienia niniejszego regulaminu lub obowiązujące prawo. 
O wykluczeniu zgłoszenia z konkursu organizator powiadomi zgłaszającego.

10. Aby zagłosować na wybraną pracę należy wypełnić kupon i oddać go obsłudze kawiarni. W zamian 
otrzyma się naklejkę do naklejenia na pracę, na którą oddaje się głos.

11. Jedna osoba, może oddać jeden głos.
12. Odbiór nagród będzie możliwy w kawiarni Cafe tortownia.pl w ciągu 30 dni od daty zakończenia 

konkursu.
13. Trzy najwyżej ocenione prace zostaną zaprezentowane w kawiarni Cafe tortownia.pl i uhonorowane 

nagrodami :
• I miejsce: deser mała księżniczka lub kolorowe szaleństwo
• II miejsce: galaretka z bitą śmietaną
• III miejsce: bita śmietana z owocami 

14. Co dziesiąta osoba, która odda głos na jedną ze zgłoszonych prac otrzyma nagrodę w postaci     rurki z 
bitą śmietaną

15. Organizator zastrzega sobie możliwość ufundowania nagród dodatkowych. 
16. Wszelkie informacje na temat konkursu będą przekazywane uczestnikom konkursu za pomocą danych 

kontaktowych podanych w zgłoszeniu. Organizator nie odpowiada za błędne podanie powyższych 
informacji uniemożliwiające kontakt z uczestnikami konkursu. 

http://www.cafe.tortownia.pl/

