Konkurs "PARK MASZYN" Nr. 1
Przedsłowie
Szanowne Koleżanki/Koledzy,
Walentynki prawie za nami ( tu przypominam, że na niektóre wybrane maszyny do szycia oraz maszyny
szwalnicze marki Siruba, Jack, a w krótce również Juki obowiązują nasze kody rabatowe, sugerujemy je
wykorzystać)
Ponieważ w świecie szyjącym nie ma żadnych obecnie sensownych Konkursów, a te które były, zostały
sprofanowane na rzecz komercji i tandety, szkoda.
Konkursów takich które pokazują kunszt, a nie mówię tutaj o sztuce uszycia odzieży albo innych
przedmiotów prawie codziennego użytku, bo tego jest od groma i konkurencja nasza z propagacją
czasopism sobie świetnie z tym radzi ;), więc po kiego powielać te schematy.
IDZIEMY WŁASNĄ DROGĄ, jak zawsze !
Siedząc zatem w tym naszym Grajdołku, który doprowadza Was/Nas do rozstrojenia jaźni i pozostawia
wrażenie, że nie wiemy o co chodzi wpadłem ja, złośliwy Skrzat, na pomysł by zaangażować Was w
uszycie ... ( i co on tutaj wymyślił)
Może jest to zarazem motywacja do zmiany działania, albo też spróbowania czegoś innego niż tylko
dziecięce ciuchy, dresy, kiecki, nerki albo maskotki, bądź bielizny albo innych cudów, ale... no właśnie to
"ALE" pozwala nam na rozszerzenie umysłu i wyrwanie się z tego "marazmu"
covidovo-polityczno-medialno-gospodarczego.

Więc ogłoszamy KONKURS Nr. 1 w którym wymagamy kreatywności !
Regulamin Konkursu:
Lecą teraz wióry :P i drobny maczek
1) Organizator
organizatorem poniższego Konkursu jest : ZIMET Sp. z o.o., Malinowa 1, 05-140 Jadwisin, NIP 7010472661, KRS
547677 (tutaj stosowne INFO dla "złośliwie donoszących" : możecie zgłaszać do izby celno-skarbowej powyższe przy
ul. Jagiellońskiej w Warszawie, a od skrzata możecie odebrać kupon na zakup maści na ....)
2) Osoba Odpowiedzialna
bezpośrednio odpowiedzialnym za powyższy Konkurs wraz z przestrzeganiem Regulaminu w ramach organizatora
jest Prezes Zarządu w/w Spółki (Skrzat osobiście :P)
3) FB i miejsca ogłoszenia
Miejsce upublicznienia powyższego Konkursu etc. tj. FaceBook nie ma z tym przedsięwzięciem NIC WSPÓLNEGO i
jest absolutnie zwolnione z odpowiedzialności, miejsce to służy jedynie propagacji informacji na temat tego
Konkursu i nie jest platformą która w jakikolwiek sposób ponosi odpowiedzialność za treść albo przedsięwzięcie

4) Zasady uczestnictwa
uczestnictwo w tym konkursie jest absolutnie dobrowolne, nie jest obarczone jakąkolwiek opłatą wstępną, bądź
opłatą z tytułu uczestnictwa. Uczestnik jednak musi mieć świadomość, że konieczne nakłady na przygotowanie
przedmiotu w ramach konkursu stanowią jego koszt i poprzez uczestnictwo nie uzyskuje on praw do żądania
zadośćuczynienia, odszkodowania, rekompensaty bądź innego rodzaju ekwiwalentu z tytułu uczestnictwa
5) Uczestnictwo
uczestnikiem może być każda osoba dorosła, bądź niepełnoletnia - tutaj za pośrednictwem swych opiekunów
prawnych - którzy wyrażą na uczestnictwo zgodę - która nie jest w żaden sposób związana trwale cywilnoprawnie z
organizatorem lub jego reprezentantami. Ergo : osoby, które kiedyś u nas coś kupiły bądź kupują mogą brać udział,
osoby które ale współpracują z nami w oparciu np. o umowę bądź są naszymi dostawcami albo zleceniobiorcami
etc. udziału brać nie mogą.
6) Zgłoszenie uczestnictwa
aby wziąć udział w niniejszym Konkursie koniecznym jest zgłoszenie Konkursowe, przesłane na adres mailowy :
KONKURS-1@zimet.sklep.pl zawierające
a) imię oraz nazwisko uczestnika
b) adres korespondencyjny , telefon
c) oświadczenie w treści maila :
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zimet Sp. z o.o. w celu udziału w konkursie NR. 1
d) umieszczenie informacji na swoim profilu społecznościowym (Facebook oraz/lub Instagram) o
uczestnictwie wraz z linkiem do ogłoszenia powyższego na profilu "maszyny do szycia u skrzata"
e) czynnym propagowaniu informacji wśród społeczności FB o konkursie
f) deklaracja co do odbioru nagrody
7) Klauzula RODO.....
obowiązuje nas wszystkich, a to oznacza, że aby nikt się nie doczepił informujemy, iż ZIMET Sp. z o.o. nie przekazuje
NIKOMU pozyskanych danych, a te przesyłający może w każdej chwili swą zgodę wycofać, zmienić swoje dane,
usunąć swe dane otrzymując stosowne potwierdzenie, równocześnie informujemy jednak, że wycofanie zgody oraz
usunięcie danych przed rozstrzygnięciem KONKURSU Nr. 1 automatycznie dyskwalifikuje uczestnika z udziału w
ogłoszonym Konkursie Nr. 1
8) Terminy / czas trwania KONKURS Nr. 1
od chwili ogłoszenia niniejszego Konkursu każdy ma prawo do przystąpienia do powyższego spełniając pkt. 6
niniejszego regulaminu. Zgłoszenie to winno dotrzeć do organizatora na wskazany adres mailowy nie później niż do
20.02.2021. Prace konkursowe winny być nadesłane do dnia 01.03.2021 ( data stempla pocztowego ).
Organizator oczekuje na nadesłane prace konkursowe do 10.03.2021 godzina 18:00, po tym terminie przesłane
prace konkursowe mimo zachowania daty stempla pocztowego nie będą brały udziału w konkursie.
Adres do wysyłki prac konkursowych to : Sklep Wytwórnia Śliczności, CH SZEMBEKA Ip., ul. Zamieniecka 80, 04-158
Warszawa.
Prace konkursowe można również dostarczyć osobiście, tutaj organizator akceptuje/potwierdza odbiór do dnia
01.03.2021 godzina 18:00 po tym terminie prace konkursowe nie będą przyjmowane w bezpośrednim osobistym
formacie/dostawie.
Dnia 11.03.2021 zostaną zaprezentowane wszystkie nadesłane prace konkursowe przez organizatora na profilu FB
"maszyny do szycia u skrzata" oraz w grupie "park maszyn".
Dopuszczalnym jest, by uczestnicy sami prezentowali swoje prace konkursowe wcześniej na własnych FanPage,

Profilach lub gdziekolwiek etc. nie jest to jednak wymogiem.
Ogłoszenie werdyktu następuje dnia 20.03 2021 godzina 14:00 plus minus 30 minut
9) Nagroda
organizator przewidział wyłącznie jedną nagrodę w ramach powyższego konkursu,
Nagroda ta może mieć charakter rzeczowy o równowartości kwoty 500 złotych (pięćset zł), tutaj decyduje
uczestnik. W przypadku charakteru rzeczowego, uczestnik wybiera z pośród przedmiotów posiadanych w ofercie
organizatora swój zestaw przedmiotów stanowiący równowartość nagrody, bądź wybiera przedmiot o większej
wartości, gdzie nagroda stanowi zaliczkę na przedmiot wyższej wartości. W przypadku woli odbioru ekwiwalentu
pieniężnego, uczestnik zobowiązany jest do zgłoszenia powyższego w zgłoszeniu uczestnictwa wg. pkt. 6 niniejszego
regulaminu.
10) Zadanie Konkursowe
Uczestnicy Konkursu Nr. 1 zobowiązani są do uszycia koszyka plażowego nie mniejszego niż 25 cm średnicy,
usztywnionego, bądź swobodnie stojącego, posiadającego min. 2 miejsca na wstawienie dwóch puszek 0,5 l, wraz
z min trzema elementami 3D na zewnątrz obrazującymi naturę w postaci flory ( tak, skrzatowi odbiła palma,
podpowiedź), o wytrzymałości nie mniejszej niż 6 kg ( 4 butelki wody mineralnej 1,5l - pamiętajcie że jeszcze są
dwie puszki), oraz posiadającym min. 2 uchwyty do przenoszenia w formie torby.
Technika jest dowolna, materiały również.
11) Kryterium oceny :
a) 30 % realizacja uszcia
b) 30 % kreatywność - estetyka - pomysłowość
c) 30 % wykorzystanie zastosowanie materiałów
d) 10 % funkcjonalność
weryfikacja przedwstępna :
Test wagowy - Koszyk zostanie obciążony w/w, jeżeli nie nastąpi - urwanie uszu, przerwanie dnia, wypadnięcie,
uszkodzenie etc. wtedy przedmiot bierze udział w konkursie .
12) Jury - Oceniający
a) skrzat - tj. JA
b) Romek
c) jeszcze tajemnica :)
posiedzenia JURY są tajne i nie są protokołowane.
13) klauzula salwatoryjna
etc. wszystko co powyżej ma zastosowanie a mogło by być sprzeczne z KC podlega regulacji wzgldem KC, wyklucza
się sprzeciwy, skargi, albo tupanie nogami co do werdyktu JURY. uczestnictwo jest dobrowolne, a jak są pretensje
to do mamy :)
14) a na końcu informujemy, że wszystkie nadesłane przedmioty konkursowe zostaną przekazane na licytację w
ramach allegro charytatywni celem zasilenia WOŚP
OPUBLIKOWANO DNIA 11.02.2021 godzina 0:01

