Regulamin konkursu
Zagraj i opowiedz o mieście Sosnowiec
1. DEFINICJE:
Organizator i fundator nagród – firma Aleksandra Cebo, właściciel sklepu z grami
planszowymi w Sosnowcu przy. Ul. Suchej 9 oraz sklepu internetowego www.acebo.pl/gierka
oraz Centrum Informacji Miejskiej (CIM) w Sosnowcu
Uczestnik - Każda osoba fizyczna pełnoletnia bądź niepełnoletnia (za zgodą rodziców lub
opiekunów prawnych), z wyłączeniem pracowników Organizatora.
Jury – właściciel firmy Aleksandra Cebo oraz pracownicy CIM.
Czas trwania konkursu – Od 09.04.2014 do 30.04.2014 włącznie w następujących etapach:
- etap I – w nieprzekraczalnym terminie od 09.04.2014 do 27.04.2014 - zgłaszanie
konkursowych prac
- etap II – od 28.04.2014 do 30.04.2014 - ocenianie nadesłanych prac przez Jury i wyłonienie
zwycięzców
2. WARUNKI KONKURSU I UCZESTNICTWA
2.1. Konkurs ma charakter otwarty, a udział w nim jest bezpłatny. Celem konkursu jest
wyłonienie najciekawszych prac poprzez ocenę Jury.
2.2. Temat konkursu to „Zagraj i opowiedz o mieście Sosnowiec”.
2.3. Zadaniem uczestników jest napisanie krótkiej dotyczącej Sosnowca opowieści na podstawie
przedstawionych na zdjęciu obrazków z gry Story Cubes, wylosowanych w siedzibie CIM w
dniu 09.04.2014. Opowieści mogą dotyczyć prawdziwych zdarzeń lub zupełnie wymyślonych
historii.
2.4. Dokładny opis zadania. Uczestnik sam decyduje od którego obrazka zacznie snucie
opowieści. Następnie kontynuuje ją, dodając do zdania lub zdań nawiązujących do pierwszego
obrazka kolejne zdanie nawiązujące do kolejnego obrazka. W ten sposób łącząc kolejne obrazki
tworzy całą opowieść. Zdania nawiązujące do poszczególnych obrazków muszą zawierać słowa
je określające.
2.5. Zgłoszenie prac konkursowych odbywa się poprzez przesłanie opowieści na adres e-mail:
cim@um.sosnowiec.pl wraz z podaniem swoich danych:
- imię i nazwisko
- adres zamieszkania
- dane kontaktowe – telefon, adres e-mail.
2.6. Przez wysłanie pracy Uczestnik oświadcza, że zgłoszona przez niego praca jest jego
autorstwa i przysługuje mu do niej pełnia praw autorskich.
2.7. Każdy uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę.
2.8. Przez wysłanie pracy Uczestnik wyraża zgodę na warunki uczestnictwa w konkursie i
akceptuje zawarte w Regulaminie postanowienia.
2.9. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie zgłoszonych przez
siebie prac na stronie stronach internetowych i fanpagach Organizatorów.
2.10. Zgłaszane prace muszą odpowiadać tematyce Konkursu i nie naruszać dobrych obyczajów,
nie mogą zawierać słów i określeń powszechnie uznawanych za obelżywe.
2.11. Prace nie spełniające ww. warunków będą podlegać odrzuceniu.
2.12. W przypadku wątpliwości i pytań co do zasad konkursu należy kontaktować się z
Organizatorem Aleksandrą Cebo – poprzez pocztę elektroniczną na adres kontakt@acebo.pl lub
osobiście przy ul. Suchej 9 w Sosnowcu.
3. OCENA PRAC KONKURSOWYCH
3.1. Jury wybierze trzy najciekawsze prace: I miejsce i dwa wyróżnienia.

3.2. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 30.04.2014 na stronach internetowych i
fanpagach Organizatorów. Ponadto zwycięzcy zostaną o tym fakcie niezwłocznie
poinformowani indywidualnie.
4. NAGRODY
4.1. Nagrodami w konkursie są:
- I miejsce – gra z serii Story Cubes, Puzzle Sosnowieckie oraz zestaw gadżetów od
Organizatorów – album o Sosnowcu, album o J.Kiepurze, koszulka i kubek, zestaw
demonstracyjny gier: Dobble, Times’up, Carcassone.
- wyróżnienia – zestawy gadżetów od Organizatorów - zestaw demonstracyjny gier: Dobble,
Times’up, Carcassone. (wciąż do uzgodnienia)
4.2. Niezależnie od wyników konkursu, każdy Uczestnik, który prześle pracę niepodlegającą
odrzuceniu otrzyma rabat w wysokości 5% na zakupy gier planszowych. Rabaty będą
realizowane w okresie od 10.04.2014 do 30.05.2014. Aby Uczestnik mógł wykorzystać należny
mu rabat musi zgłosić się do Organizatora przy ul. Suchej 9 z dowodem tożsamości.
4.3. Nagrodzony Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do potwierdzenia przyjęcia nagrody w
ciągu 7 dni kalendarzowych od poinformowania go o jej zdobyciu za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres kontakt@acebo.pl lub cim@um.sosnowiec.pl.
4.4 W przypadku braku potwierdzenia akceptacji odbioru nagrody, Organizator przekaże to
miejsce autorowi pracy, która uzyskała kolejną liczbę głosów w ocenie Jury.
4.5 Nagrody będzie można odebrać:
- I miejsce i wyróżnienia – w siedzibie CIM,
- realizacja rabatów – w sklepie z grami planszowymi w Sosnowcu przy ul. Suchej 9
4.6. 10 najwyżej ocenionych prac zostanie opublikowanych na stronach internetowych
Organizatorów.
5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
5.1 Regulamin konkursu znajduje się w siedzibach Organizatorów oraz na ich stronach
internetowych i fanpagach.
5.2 Osoby niespełniające wymogów opisanych w Regulaminie, bądź umieszczające
nieprawdziwe informacje będą dyskwalifikowane.

