
Regulamin konkursu plastycznego „Mój sklep ELF”
realizowanego przez Sklep ELF w Pruszczu Gdańskim.

Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu prowadzonego w sklepie ELF przez firmę 

ELF Stefan Kwolek z siedzibą w Pruszczu Gdańskim zwanym dalej ELF lub Sklep ELF.
2. Konkurs obowiązuje od dnia 24-05-2019 do dnia 15-06-2019.
3. Konkurs obowiązuje wyłącznie we wskazanych adresach:

- Sklep ELF (Duzy): ul. Grota Roweckiego 23, 83-000 Pruszcz Gdański
- Sklep ELF (Mały): ul. Niepodległości (Obok bloku nr 1), 83-000 Pruszcz Gdański

4. Konkurs nie łączy się z innymi promocjami oraz konkursami.
5. Po zakończeniu konkursu finaliści zostaną wybrani przez komisję składającą się z ekipy 

pracowników sklepu ELF (Elfy ze sklepu ELF) poprzez głosowanie na wybrane prace 
biorąc pod uwagę zarówno pracę jak i wiek dziecka.

6. Biorąc udział w konkursie uczestnik jednocześnie przekazuje prawa autorskie do 
dysponowania pracą oraz jej publikacji na rzecz sklepu ELF.

Wytyczne dotyczące pracy konkursowej:
1. Aby wziąć udział w konkursie należy wykonać pracę plastyczną dowolną metodą na zadany

temat przewodni.
2. Tematem przewodnim jest: Ulubiona zabawka ze sklepu ELF
3. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku do 18 lat.

Warunku uczestnictwa w konkursie:
1. Zgłoszenie na konkurs pracy plastycznej wykonanej zgodnie z wytycznymi zgłasza opiekun 

prawny dziecka.
2. Zgłoszenia przyjmowane są WYŁĄCZNIE na miejscu w Dużym sklepie ELF ul. Grota 

Roweckiego 23, 83-000 Pruszcz Gdański.
3. Prace przyjmowane są wyłącznie wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia konkursowego co 

umożliwia identyfikacje finalistów konkursu, brak czytelnie wypełnionej karty lub 
wybrakowane informacje w karcie powodują odrzucenie pracy konkursowej.

4. Nie ma możliwości nadsyłania prac listownie lub elektronicznie, wymagane jest 
dostarczenie pracy osobiście na wskazany w w/w punkcie nr 2 adres.

5. Zgłoszenie do konkursu jest potwierdzeniem zapoznania się i akceptacji niniejszego 
regulaminu konkursu.

Nagrody w konkursie:
1. Nagrodami w konkursie są:
• 1 Miejsce: Schleich Horse Club nr 42370
• 2 Miejsce: Schleich Horse Club nr 42104
• 3 Miejsce: Schleich Farm World nr 13848
• Wyróżnienie 1: Playmobil Sport & Action nr 6183
• Wyróżnienie 2: Playmobil Sport & Action nr 6183

Warunki ogłoszenia wyników konkursu:
1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 14 dni po dniu zakończenia konkursu tj. 15-06-2019.
2. Wyniki konkursu zostaną opublikowana na podstronie serwisu www.elfline.pl poświęconej 

konkursowi oraz będą dostępne do wglądu w Dużym sklepie ELF ul. Grota Roweckiego 23, 
83-000 Pruszcz Gdański.

3. Do wiadomości publicznej zostanie podane wyłącznie Imię i wiek dziecka, Imię Opiekuna 
prawnego dziecka wraz z nawą miejscowości finalisty w celu umożliwienia 

http://www.elfline.pl/


zidentyfikowania przez finalistę faktu wygranej, na co zostaje wyrażona zgoda poprzez 
wzięcie udziału w konkursie.

4. Wybrane prace zostaną opublikowane na stronie internetowej sklepu ELF do wglądu.
5. Listę finalistów można będzie również sprawdzić na miejscu w sklepach ELF.

Warunki odbioru nagrody:
1. Nagrodę należy odebrać osobiście po ogłoszeniu wyników konkursu w Dużym sklepie ELF 

ul. Grota Roweckiego 23, 83-000 Pruszcz Gdański.
2. Podczas odbioru nagrody należy przekazać kartę identyfikacyjną zawierającą numer 

identyfikacyjny uczestnika konkursu który otrzymają Państwo po zgłoszeniu pracy 
konkursowej. Na tej podstawie zostanie zweryfikowana wygrana oraz przekazana nagroda 
w przypadku wygranej.

3. Nagrodę należy odebrać osobiście w przeciągu 14 dni licząc od dnia ogłoszenia wyników 
konkursu. Po tym czasie nagroda przepada.

4. Nagroda nie podlega zwrotowi ani wymianie na inną, nie podlega również wymianie na 
ekwiwalent pieniężny.

Wszystkim uczestnikom życzymy szczęścia w konkursie.


