
Zaprojektuj swoją własną okładkę ¿Español? Sí, gracias

Regulamin Konkursu Jubileuszowego ¿Español? Sí, gracias – zaprojektuj i wykonaj 
swoją własną okładkę ¿Español? Sí, gracias!

1.  Organizatorem konkursu jest firma Colorful Media s.c., z siedzibą w Poznaniu przy ul. Lednickiej 23 (60-413 
Poznań) wpisana do Wydziału Ewidencji Gospodarczej prowadzonego przez Urząd Miasta Poznania pod 
numerem 17130/2001/S oraz 21234/2003/S o numerze NIP 781-173-49-69.

2.  Konkurs jest otwarty dla wszystkich chętnych. W przypadku osób niepełnoletnich, prosimy o przesłanie 
projektu/ów wraz ze zgodą prawnego opiekuna osoby będącej autorem/autorką pracy. Zgoda na udział 
autora/autorki pracy w konkursie musi być wyrażona w formie pisemnej.

3.  Każdy z autorów może nadesłać do 2 projektów okładek.

4.  Technika wykonania pracy konkursowej oraz tematyka okładki są całkowicie dowolne.

5.  Prace należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres redakcja@colorfulmedia.pl lub pocztą tradycyjną na 
adres Colorful Media, ul. Lednicka 23, 60-413 Poznań z dopiskiem „Konkurs jubileuszowy”.

6.  W treści maila bądź listu wysłanego pocztą tradycyjną podaj swoje imię, nazwisko, adres oraz następu-
jące zdanie: ,,Wyrażam zgodę na opublikowanie wykonanej przeze mnie pracy konkursowej/prac konkur-
sowych wraz z moim imieniem i nazwiskiem na fanpage’u magazynu ¿Español? Sí, gracias wydawanego 
przez Colorful Media ul. Lednicka 23, 60-413 Poznań.” W przypadku, gdy autorem/autorką pracy jest osoba 
niepełnoletnia, prosimy o przesłanie zgody o następującej treści: ,,Wyrażam zgodę na opublikowanie pracy 
konkursowej/prac konkursowych wykonanej/ych przez ……………..wraz z imieniem i nazwiskiem autora/
autorki prac/y na fanpage’u magazynu ¿Español? Sí, gracias wydawanego przez Colorful Media ul. Lednicka 
23, 60-413 Poznań.”

7.  Prace konkursowe należy nadesłać do 31.05.2015 r. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na fanpage’u 
magazynu ¿Español? Sí, gracias w ciągu 14 dni ostatecznego terminu nadsyłania prac konkursowych.

8.  Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.

9.  Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury.

10.  Nagrodzone prace zostaną opublikowane na fanpage’u magazynu ¿Español? Sí, gracias.



11.  Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzysty-
wania prac w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji (w dowolnym miejscu 
danej publikacji) i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nada-
jących się do rozpowszechniania w ramach działań firmy Colorful Media s.c.

12.  Nagrodami w konkursie są:

l  roczne prenumeraty ¿Español? Sí, gracias oraz pozycje ufundowane przez Wydawnictwo Naukowe PWN:

l  „Historia literatury hiszpańskiej” autorstwa Beaty Baczyńskiej,

l  „Gramatyka języka hiszpańskiego z ćwiczeniami” autorstwa Małgorzaty Cybulskiej-Janczew i Jacka Perlina

l  „Słownictwo hiszpańskie w ćwiczeniach” Małgorzaty Cybulskiej-Janczew i Izabelli Fabjańskiej-Potapczuk

l  „Akademicka Gramatyka języka hiszpańskiego z ćwiczeniami” Małgorzaty Cybulskiej-Janczew i Jacka Perlina.

Nagrody prześlemy pocztą. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne, ani zamianie na ekwiwalent 
pieniężny.

14.  Nagrody przesłane zostaną laureatom na koszt organizatorów w okresie 14 dni od daty ogłoszenia wyników 
konkursu.

15.  Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja 
należy do jury konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.

16.  Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie 
przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizato-
ra /ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póź. zm./.


