11.03.2022 ŚWIATOWY DZIEŃ HYDRAULIKA
z Diamond
Konkurs na najlepsze zdjęcie ekipy instalatorów przy pracach montażowych
z wykorzystaniem produktu firmy DIAMOND.

Do wygrania: NALEWAK BAR-MOND-1.0.
_ PRZEBIEG KONKURSU:
1)

2)

Na adres mailowy konkurs@diamond.pl wyślij zdjęcie swojej ekipy na montażu w
dowolnej scenerii – liczy się kreatywność i dobry humor! Najlepiej z wykorzystaniem
produktu DIAMOND.
Czas na nadsyłanie zdjęć – do końca kwietnia 2022r. wraz ze skanem formularzu
kontaktowego – do pobrania w zakładce dot. Konkursu „11.03.2022 – Światowy Dzień
Hydraulika” .

3)

W razie pytań prosimy o kontakt e-mail konkurs@diamond.pl

REGULAMIN KONKURSU
_TEMATYKA KONKURSOWA

1) Promowanie w branży instalatorskiej produktów perfekcyjnej armatury produkowanej
w zakładzie P.P.H.U Diamond Sp. z o.o.

Na adres mailowy konkurs@diamond.pl wyślij zdjęcie swojej ekipy na montażu w
dowolnej scenerii – liczy się kreatywność i dobry humor :) najlepiej z
wykorzystaniem produktu DIAMOND.

_ORGANIZATOR KONKURSU
1.

Organizatorem konkursu jest firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe
DIAMOND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ulicy
Rakowickiej 31. Jest

zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS w Sądzie

Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem
00000180170, Kapitał zakładowy: 4.245.500,- PLN; w całości wpłacony NIP: PL
676-21-29-480
2.

Adres korespondencyjny: Al. Beliny-Prażmowskiego 24-26, 31-514 Kraków.

3.

Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat konkursu dostępna pod adresem
e-mail: konkurs@diamond.pl

_NAGRODA I OCENA ZDJĘĆ KONKURSOWYCH
Główną nagrodą jest jedyny w swoim rodzaju Nalewak BAR-MOND ver. 1.0.
wykonana z produktów DIAMOND.

_ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
- W konkursie brać mogą udział osoby pełnoletnie.
- Nagroda w postaci nalewaka do napojów zostanie wręczona zwycięzcy w ustalony sposób
przez Organizatora i Biorącego udział.
- Udział w konkursie jest bezpłatny.
-

Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości publikowania nadesłanych prac w

czasopismach, artykułach, na stronach internetowych oraz portalach społecznościowych w celu
reklamy produktów DIAMOND podpisując dzieło imieniem i nazwiskiem twórcy.
- Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, niepublikowanymi wcześniej oraz
nie przedstawianymi na innych konkursach.
-

Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na

organizatora prawa własności materiałów, na których prace zostały złożone.
- Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.

_PRZESYŁANIE PRAC
Prace

należy

nadsyłać

w

terminie

od

11.03

–

01.05.2022

na

adres

e-mailowy:

konkurs@diamond.pl W wiadomości o tytule: konkurs Hydraulik.1.0 _ imię i nazwisko
załączając skan wypełnionego formularza kontaktowego z podpisaną zgodą na przetwarzanie
danych osobowych RODO i akceptację regulaminu.

_OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

Ogłoszenie

wyników

udostępnienie

na

odbędzie

naszym

się

funpage’u

01.05.2022
na

poprzez

facebooku

-

wiadomość

e-mail,

oraz

https://www.facebook.com/

diamond.sp.zoo - zostaną ukazane najciekawsze prace. Prace będą oceniane i wybierane przez
Dział Techniczny firmy DIAMOND.

Serdecznie zapraszamy!

Zespół DIAMOND

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo
Usługowe DIAMOND Sp. Z o.o
31-510 Kraków, ul. Rakowicka 31
NIP: PL 676 21 29 480 REGON: 357112550 KRS: 00000180170
Adres korespondencyjny:
31-514 Kraków, Polska, Aleja Beliny Prażmowskiego 24-26
Tel. +48 12 442 00 59 (Multiline)
E-mail: bok@diamond.pl

FORMULARZ KONTAKTOWY

Imię i nazwisko :

Data urodzenia:

Nr kontaktowy:

Adres e-mail:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w
celach handlowych i marketingowych przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe
DIAMOND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ulicy Rakowickiej 31.
Jest zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia,
Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 00000180170, Kapitał zakładowy: 4.245.500,- PLN; w
całości wpłacony, NIP: PL 676-21-29-480 oraz przez podmioty trzecie.
Akceptuję regulamin konkursu.

…………………………………………………………………
Data i podpis

www.diamond.pl

