Skrócony regulamin Konkursu Schleich – Zaczarowany Renifer
Zaczarowany Renifer wyruszył w drogę, aby dostarczyć dzieciom upragnione prezenty.
Niestety podczas tej długiej i pełnej wrażej podróży zgubił kilka z nich i potrzebuje Waszej
pomocy. Drogie dzieci pomóżcie Zaczarowanemu Reniferowi odnaleźć zagubione prezenty,
aby mógł je dostarczyć na czas i tym samym ocalić Święta.
Pomóż Zaczarowanemu Reniferowi, odszukać zaginione prezenty, na których znajdziesz
również tajne hasło.
Szukaj odpowiedzi na materiałach promocyjnych w sklepach biorących udział w akcji
promocyjnej.
Organizator umieści w sklepach biorących udział w promocji materiały reklamowe z grafiką
małego czerwonego prezentu nawiązującego do Świąt Bożego Narodzenia. Na tej grafice
znajdzie się ukryte się hasło -klucz.
1. Udział w Konkursie możliwy jest od dnia 01.10.2021 od godz. 00:00 roku do dnia
06.12.2021 do godz. 23:59:59.
2. Należy odnaleźć w sklepach biorących udział w promocji „Zaczarowany Renifer”
ukryte na materiałach promocyjnych konkursu hasło - klucz.
3. Następnie, uczestnik powinien zeskanować swoim smartfonem kod QR znajdujący się
na materiałach promocyjnych konkursu. W kolejnym kroku zostanie przekierowany na
dedykowaną stronę konkursową, gdzie należy wpisać to odnalezione wcześniej hasłoklucz.
4. Jeżeli hasło zostanie wpisane poprawnie, uczestnik ma możliwość wzięcia udziału w
konkursie z nagrodami poprzez przekazanie na dedykowanym formularzu swojego
imienia i nazwiska, swoich danych kontaktowych oraz swojego adresu mailowego.
5. W formularzu znajduje się również dodatkowe pole na którym uczestnik konkursu
odpowiada na pytanie: Który z produktów Schleich chciałbyś otrzymać w tym roku na
Gwiazdkę i dlaczego?
6. Uczestnik może wziąć udział w konkursie z nagrodami tylko raz.
7. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest posiadać czytelnie wypełnione załączniki nr 1
do niniejszego regulaminu.
8. W dniu 10.12.2021 r. Komisja konkursowa, zwana dalej „Komisją Konkursową”,
powołana przez Organizatora dokona wyboru 20 prac, których autorzy po spełnieniu
wszystkich postanowień niniejszego regulaminu otrzymają nagrodę konkursową.

9. Komisja dokona według swojego uznania wyboru:
• 1 najciekawszej pracy i spełni życzenie (wybrane produkty z oferty
Schleich) Twórcy najciekawszej odpowiedzi na pytanie konkursowe –
Nagroda 1 stopnia.
Wartość nagrody nie może przekroczyć kwoty 1000 zł brutto
• 19 prac - Nagrody 2 stopnia - składającej się z Zestawu figurek Schleich
Skład Zestawu o łącznej wartości 500 zł brutto każdy:
1.
2.
3.
4.

SLH 42519 – Horses Club Kawiarnia
SLH 42528 – Mobilny Rynek
SLH 42536 – Wybieg dla psów
SLH 42531 – Polarny plac zabaw

10. TM Toys zawiadomi zwycięzców Konkursu o wygranej najpóźniej do dnia 13.12.2021
roku. Zawiadomienie ze strony Organizatora nastąpi listem elektronicznym, listem
poleconym
lub
drogą
telefoniczną
lub
na
profilu
facebook
https://www.facebook.com/SchleichPL/
11. Nagrody zostaną wydane laureatom przez TM TOYS za pokwitowaniem odbioru do
dnia 18.12.2021 roku za pośrednictwem renomowanej firmy kurierskiej lub przez
odbiór osobisty z siedziby TM TOYS.
12. Pełny regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na
stronie: www.schleich-s.com/xmas lub www.konkursschleich.pl

