
Regulamin konkursu 
"Z Chromą wyedytuj siebie – wydrukuj własny kalendarz” 

Regulamin konkursu "Z Chromą wyedytuj siebie – wydrukuj własny kalendarz” 
ogłoszonego na profilu Facebook Magazynu Akademickiego Eurostudent, 
oraz na stronie internetowej www.eurostudent.pl.

1. Organizatorem konkursu jest Feniks Media Group W. Ślaga, D. Wajs spółka jawna, z 
siedzibą przy ul. Na Wierzchowinach 1D, 30-222 Kraków, zarejestrowana w Rejestrze 
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000187660.
2. Konkurs organizowany jest w okresie 3 października 2017 r. – 31 październik 2017 r.
3. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.
4. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną 
zdolność do czynności prawnych i mające miejsce pobytu na obszarze Rzeczpospolitej 
Polskiej; w konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora konkursu oraz 
członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych oraz 
małżonków.
5. Informacja o konkursie i zasadach uczestnictwa będą dostępne dla Uczestników konkursu 
na profilu Facebook Magazynu Akademickiego Eurostudent oraz na stronie internetowej 
www.eurostudent.pl.

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE ORAZ ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu „Z Chromą wyedytuj siebie – wydrukuj własny 
kalendarz” jest wejście na profil Facebook Eurostudent Magazyn Akademicki i przygotowanie
studenckiego kalendarza wg poniższych zasad:

- Przygotowanie pliku graficznego – projekt kalendarza na rok akademicki 2017/18.
- Uwzględnienie w kalendarzu sesji czy ferii, ale i najważniejszych dla uczestnika wydarzeń. 
- Warunkiem zakwalifikowania projektu do konkursu jest wkomponowanie w kalenarzu loga 
Drukarni Internetowej Chroma – do pobrania ze strony chroma.pl. 
- Kalendarz musi spełniać następujące parametry techniczne (wymiar). Publikujemy tylko 
podglądy projektów w jpg/png.
- Projekty będą dodawane w formie komentarza pod postem konkursowym.

2. Nagroda w konkursie to:

Najciekawsze projekty wydrukujemy dzięki Drukarni Internetowej Chroma, które jest 
sponsorem naszego konkursu. 

http://www.eurostudent.pl/
http://chroma.pl/


Nagrodzone zostanie 5 najlepszych i najciekawszych projektów. 
Zwycięzców wyłoni organizator  konkursu.
Zwyciezcy zostaną poproszeni o przesłanie pliku graficznego w wysokiej rozdzielczości do 
sponsora konkursu.
4. Nieprzyjęcie nagrody z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora powoduje utratę 
prawa do nagrody, która w takich wypadkach przechodzi do dyspozycji Organizatora. Osoba 
nagrodzona nie może skutecznie domagać się wydania nagrody, jeżeli nie odebrała lub nie 
przyjęła nagrody z przyczyn niezależnych od Organizatora konkursu.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania, adresu lub 
zmianę innych danych – podanych przez osoby nagrodzone - uniemożliwiającą kontakt, 
odebranie lub przesłanie nagrody z jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku zwycięzca lub
osoba nagrodzona traci prawo do nagrody, która pozostanie do dyspozycji Organizatora.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie łączy internetowych.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu, o ile 
nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.


