I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Niniejszy regulamin określa warunki na jakich odbywa się konkurs ZASKOCZ MYJKĘ, zwany dalej
„Konkursem”. Przedmiotem konkursu jest wybór najbardziej oryginalnego i nietypowego zlecenia
na usługę mycia parowego.
§2
Organizatorem Konkursu jest firma SteamArt z siedzibą w Puszczykowie, przy ulicy Poznańskiej 75.
Fundatorem nagród jest firma SteamArt.
§3
Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu
Facebook.com dla użytkowników tego serwisu, którzy są fanami, bądź określą się jako fani profilu
SteamArt w serwisie Facebook.com.
§4
Konkurs trwa od 02.02.2012 do 16.02.2012.

II. UCZESTNICY KONKURSU
§5
Uczestnikami konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które są fanami profilu SteamArt na portalu
Facebook.
§6
Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe
przekazane Organizatorowi przez wyłonionych laureatów Konkursu będą przetwarzane w celu
realizacji Konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie
uniemożliwi laureatowi otrzymanie nagrody.

III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU
§7
1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają Osoby Odpowiedzialne
powołane przez Organizatora.
2. Konkurs przebiega w postaci głosowania na profilu SteamArt.pl – wydarzenie „Zaskocz Myjkę” na
jeden z materiałów prezentujący nietypową usługę mycia parowego.

3. Głosy oddawać można od dnia 02.02.2012 do dnia 16.02.2012.
4. Wśród uczestników, którzy wezmą udział w konkursie i oddadzą swój głos, rozlosowana zostanie
nagroda.
5. Autorzy trzech materiałów, które zdobędą najwięcej głosów otrzymają nagrody.
§8
Aby przystąpić do konkursu należy:
− mieć status fana na profilu SteamArt na Facebooku,
− w zakładce „Konkurs SteamArt” oddać głos na jeden materiał przedstawiający realizację
zlecenia na najbardziej nietypową usługę mycia parowego.

IV. NAGRODY
§9
W konkursie przewidziano nagrody dla autorów trzech materiałów przedstawiających realizację
nietypowej usługi mycia parowego, na które zostanie oddane najwięcej głosów oraz nagrodę dla
uczestnika głosowania, który zostanie wylosowany spośród wszystkich głosujących.
1. Nagrody dla autorów nadesłanych materiałów:
− I miejsce – ozonator Magneti Moreli o wartości 1200 zł netto
− II miejsce – bon na zakup akcesoriów o wartości 700 zł netto
− III miejsce – bon na zakup chemii o wartości 400 zł netto
2. Nagroda dla uczestnika głosowania:
− zestaw kosmetyków do samochodu o wartości 150 zł:





Sani Plus 0.5l - preparat do sanifikacji wnętrza samochodu (zapach - zielona herbata)
Car Shine 1l - preparat polimerowy do nabłyszczania karoserii
Deca Flash - preparat do usuwania smoły i asfaltu
Diamant Plast 1l - nabłyszczający i ochronny płyn do pielęgnacji deski rozdzielczej (zawiera
wosk organiczny)
 Gum Extra 1. Preparat do nabłyszczania opon i powierzchni gumowych
 Sil KOK 1l - preparat do czyszczenia i pielęgnacji plastików (efekt satyny)
 Mikrofibra do polerowania karoserii i szyb - 5 szt

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§10
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie jego trwania.
Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów: rozpoczęcia i zakończenia dodawania
zgłoszeń konkursowych, rozpoczęcia i zakończenia głosowania oraz publikacji wyników Konkursu.
3. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym
Regulaminie.

