KONKURS
WYGRAJ ZAPAS PALIWA
lub inne atrakcyjne nagrody

Drodzy uŜytkownicy kotłów firmy KOSTRZEWA,
Ogłaszamy konkurs na najciekawszy film przedstawiający pracę naszych urządzeń.
Państwa aktywność na branŜowych portalach internetowych oraz ich liczne wypowiedzi z
cennymi uwagami kaŜą nam wierzyć, Ŝe to właśnie Państwo wiecie najlepiej co powinien
zawierać film obrazujący pracę naszych kotłów, by stał się on poŜytecznym narzędziem
edukacyjnym.
Profesjonalistom, obecnym na rynku grzewczym od lat, niejednokrotnie cięŜko przyjąć
pozycję laika i wyjaśniać najbardziej elementarne aspekty uŜytkowania kotła. Aby w
przyszłości poprawić jakość naszych materiałów szkoleniowych zapraszamy Państwa do
udziału w niniejszym konkursie- wierzymy, iŜ rzetelnie zwrócą Państwo uwagę na
najwaŜniejsze zagadnienia.
Filmy powinny mieć zwięzłą formę, ich długość nie powinna przekraczać 10 min.
Organizatorowi powinny być przesyłane za pośrednictwem www.youtube.com. Filmy mogą
mieć charakter edukacyjny i przedstawiać wybrane czynności wykonywane w czasie
eksploatacji urządzeń, mogą zwracać uwagę na istotne Państwa zdaniem aspekty pracy
urządzeń- niedostatecznie opisane w istniejących materiałach promocyjnych firmy, mogą
przedstawiać zastosowane przez Państwa innowacyjne rozwiązania techniczne lub promować
ekologię.
Nagrody zostaną przyznane w trzech kategoriach:
- film edukacyjny
- innowacyjne rozwiązanie
- humorystyka – najzabawniejsze przedstawienie tematu
W ramach kaŜdej kategorii zostaną wyłonieni trzej zwycięzcy:
- nagroda za I miejsce – 1 tona pelet
- nagroda za II miejsce – roczny przegląd kotła wykonany przez autoryzowany serwis
- nagroda za III miejsce – zestaw upominków reklamowych
Na Państwa maile z linkami do stworzonych filmów czekamy do 28 lutego 2011.
Szczegóły konkursu w Regulaminie.

Zachęcamy do udziału!

REGULAMIN KONKURSU FILMOWEGO
1. KONKURS
Konkurs trwa do 28 lutego 2011 r. Jest to nieprzekraczalny termin nadsyłania prac
konkursowych.
2. ORGANIZATORZY
Organizatorem konkursu jest firma P.P.H. KOSTRZEWA Sp.j.
3. WARUNKI UCZESTNICTWA
Konkurs jest przeznaczony dla klientów firmy KOSTRZEWA , uŜytkujących kotły tejŜe
firmy.
4. ZGŁASZANIE FILMÓW DO KONKURSU
a) śeby zgłosić wybrany film do konkursu naleŜy przesłać najpóźniej do dnia 28.02.2011r.
link do przygotowanego filmu pod adres: pr@kostrzewa.com.pl , umieszczonego uprzednio
na stronie www.youtube.com
b) Maksymalny, dopuszczalny czas trwania filmu konkursowego to 10 minut.
c) KaŜdy twórca moŜe zgłosić do konkursu max 2 filmy.
d) Nie ma ograniczeń dotyczących liczby osób przygotowujących film, jednakŜe nagrodzony
film otrzyma tylko jedną nagrodę (zgodną z pkt. 8 Regulaminu).
5. PRAWA AUTORSKIE
a) Zgłaszając film, twórca (zwany dalej Zgłaszającym) oświadcza, Ŝe jest właścicielem lub
występuje w imieniu i za zgodą właściciela praw autorskich nadesłanego tytułu i wszelkie
wynikłe z tego tytułu spory przejmuje na siebie, zwalniając z odpowiedzialności prawnej
organizatorów konkursu wymienionych w punkcie 2. niniejszego regulaminu.
b) Zgłaszający zgadza się na zamieszczenie swoich filmów na stronach internetowych
Organizatora, lub wykorzystania ich w inny sposób o którym zadecyduje Organizator.
6. SELEKCJA, KWALIFIKACJA I OCENA FILMÓW
a) Prace, spełniające kryteria zostaną wstępnie wyselekcjonowane przez komisję
kwalifikacyjną powołaną przez Organizatora.
b) Filmy które przejdą przez selekcję, trafią do konkursu, w którym zostaną ocenione i
nagrodzone przez Jury.
c) Najciekawsze filmy zostaną nagrodzone.
d) Nagrody zostaną przyznane w trzech kategoriach:
- film edukacyjny
- innowacyjne rozwiązanie
- humorystyka – najzabawniejsze przedstawienie tematu

7. NAGRODY
W ramach kaŜdej z trzech kategorii wymienionych w pkt. 6 niniejszego Regulaminu zostaną
wyłonione trzy najlepsze prace:
- nagroda za I miejsce – 1 tona pelet
- nagroda za II miejsce – roczny przegląd kotła wykonany przez autoryzowany serwis
- nagroda za III miejsce – zestaw upominków reklamowych
8. UWAGI KOŃCOWE
a) Organizator moŜe odmówić przyjęcia pracy konkursowej lub wycofać ją z konkursu, jeŜeli
zostaną zidentyfikowane jakiekolwiek uchybienia wobec niniejszego regulaminu.
b) O wynikach konkursu Autorzy filmów zostaną poinformowani mailowo, a takŜe na stronie
Organizatora ukaŜą się dane zwycięzców.
c) Regulamin moŜe ulec zmianie. O wszelkich zmianach wszyscy Zgłaszający zostaną
uprzednio poinformowani.

