W związku z planowaną budową nowej inwestycji w Opolu, firma REMBUD l Sp. z o.o. sp.k.
ogłasza konkurs na nazwę nowopowstającego osiedla. Osoby chętne do wzięcia udziału
w konkursie proszone są o przesyłanie swoich pomysłów wraz z imieniem, nazwiskiem
i adresem korespondencyjnym na skrzynkę dewelopera: biuro@rembud.opole.pl.
W tytule maila proszę wpisać: KONKURS.
Termin zbierania prac upływa z dniem 20 marca 2015.
Na zwycięzcę czekają nagrody: nagroda pieniężna w wysokości 300 zł ufundowana przez
REMBUD l Sp. z o.o. sp.k. oraz 50 litrów kolorowej farby Akrotix 3000 (5 x 10 litrów)
ufundowanej przez Centrum Dekoral Professional – ul. Oleska 97, Opole, tel. 77 455 31 18.
Dodatkowo osoby biorące udział w niniejszym konkursie, które zdecydują się na zakup
mieszkania na planowanej nowopowstającej inwestycji, otrzymają rabat w wysokości 1.000 zł.
Rozstrzygnięcie konkursu 31 marca 2015.
Przystąpienie do konkursu oznacza zapoznanie się i akceptację warunków Regulaminu*

*Regulamin konkursu na nazwę inwestycji firmy REMBUD
REMBUD l Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą przy ul. Kępskiej 18, 45-129 Opole, ogłasza konkurs na nazwę nowej inwestycji realizowanej w Opolu.
1. Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Prace konkursowe mogą być zgłaszane tylko przez autorów
indywidualnych.
2. Każdy uczestnik może przedstawić więcej niż jedną pracę.
3. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem
się i przyjęciem przez uczestnika konkursu warunków
niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych
do realizacji konkursu jak również publikacji imienia
i nazwiska zwycięzcy.
4. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy REMBUD
l Sp. z o. o. sp.k. i ich rodziny oraz pracownicy Centrum
Dekoral Professional i ich rodziny.
2. Termin i miejsce składania prac
1. Prace konkursowe wraz z imieniem, nazwiskiem i adresem
korespondencyjnym należy zgłaszać mailem na adres
biuro@rembud.opole.pl z podaniem w tytule słowa: KONKURS.

2. Ostateczny termin przyjmowania prac ustala się na 20 marca
2015 r. (o wygranej decyduje również kolejność zgłoszeń).
3. Rozstrzygnięcie konkursu
1. Wyboru nagrodzonych prac spośród prac nadesłanych do
konkursu w terminie, o którym mowa w pkt. 2 ust. 2, dokona
Jury konkursu, w skład którego wejdą przedstawiciele
REMBUD l Sp. z o.o. sp.k.
2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 31 marca 2015 r.
3. Laureat konkursu zostanie powiadomiony listem poleconym
o werdykcie Jury. Komunikat o rozstrzygnięciu konkursu
zostanie również zamieszczony w gazecie Opolski Rynek
Nieruchomości – Exclusive News NIERUCHOMOŚCI.
4. Nagrody
1. Fundatorem nagród jest REMBUD l Sp. z o.o. sp. k. i Centrum
Dekoral Professional.
2. Nagrodami przewidzianymi w konkursie są:
- nagroda pieniężna w wysokości 300 zł

- 50 litrów kolorowej farby Akrotix 3000 (5 x 10 litrów).
3. Nagrody może odebrać osobiście autor pracy.
4. W przypadku gdy nadesłane prace nie będą reprezentować
swoim poziomem ogólnie przyjętych norm obyczajowych,
Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia
konkursu i nieprzyznania nagrody.
5. Ustalenia końcowe
1. REMBUD l Sp. z o.o. sp.k. zastrzega sobie prawo do
bezpłatnego korzystania z nadesłanych prac dla celów
promocyjnych, a także do wykorzystania wyłonionej
w konkursie pracy jako nazwy planowanej inwestycji.
2. REMBUD l Sp. z o.o. sp.k. zobowiązuje się do nieujawniania
żadnych danych osobowych , w tym również adresów e-mail
uczestników konkursu.
3. REMBUD l Sp. z o.o. sp.k. nie zwraca uczestnikom konkursu
żadnych kosztów poniesionych w związku z udziałem
w konkursie, ani z przyjazdem w celu odbioru nagrody.

