
I. REGULAMIN „Wygraj sesje narzeczeńską” 
 
1. Organizatorem niniejszego konkursu (zwanego dalej Konkursem) jest portal Feszyn.com. 
Sponsorem nagrody jest firma Cztery Kadry www.czterykadry.pl 
2. Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu 
i obowiązuje do czasu jego zakończenia, z zastrzeżeniem postanowień poniższych. 
3. Konkurs trwa od 25 kwietnia 2019 r. do 26 maja 2019 r. Wyniki zostaną ogłoszone do 31 maja 2019 
r.  
 
II. ZASADY KONKURSU 
 
Wejdź na stronę www.feszyn.com/konkurs-wygraj-sesje-narzeczenska  
W komentarzu pod tym artykułem: 
- Napisz swoją datę ślubu 
 - Wybierz jedno z miejsc na sesję zdjęciową. Do wyboru masz: woj. małopolskie,  woj. śląskie, woj. 
Podkarpackie  
- Opisz swoją wymarzoną sesje ślubną 
3. Wpisanie innych województw niż te podane w artykule i regulaminie, dyskwalifikują udział w 
konkursie 
4. Biorąc udział w konkursie potwierdzasz, że w 2020 roku bierzesz ślub. 
5. Wpisując datę ślubu potwierdzasz, że jest ona prawdziwa. 
6. Teksty skopiowane, ściągnięte z Internetu itp. są dyskwalifikowane 
 
III UCZESTNICY 
 

1. Uczestnikiem konkursu jest osoba pełnoletnia, która posiada konto na portalu 
społecznościowym Facebook. 

2. Podpisuje się prawdziwym imieniem i nazwiskiem 
3. Pseudonimy, skrócone nazwiska itp. są dyskwalifikowane z konkursu. 
4. Uczestnik bierze udział w konkursie dobrowolnie i bezpłatnie. 
5. Uczestnik biorący udział w konkursie, potwierdza że zapoznał się z regulaminem i go 

akceptuje. 
 
IV OCENA I JURY 
 

1. Jury w składzie: 
Aleksandra Nowak – Cztery Kadry 
Ewelina Salwuk-Marko - Feszyn.com 
Angelika Sosnowska – Feszyn.com 
 
2. Oceniamy pomysłowość, kreatywność,  zaangażowanie i spełnienie wszystkich zasad regulaminu. 
 
  
III. NAGRODY 
 
1.Przewidujemy następujące nagrody: 
1 MIEJSCE: Sesja narzeczeńska w wybranym terenie ( woj. małopolskie,  woj. śląskie, woj. 

podkarpackie ) - 40 obrobionych zdjęć + rabat 10% na sesje ślubną + 10 % na reportaż ślubny 

Dodatkowo: 
2 MIEJSCE: Darmowa sesja narzeczeńska na terenie Krakowa + 5 % na reportaż ślubny 

3 MIEJSCE: 10% na dowolną sesje zdjęciową 

www.feszyn.com/konkurs-wygraj-sesje-narzeczenska


2. Zwycięzca w ciągu 48h musi wysłać nam swoje dane korespondencyjne na adres 
ewelina@feszyn.com 
3. Termin realizacji sesji zostanie ustalony indywidualnie z Aleksandrą Nowak www.czterykadry.pl 
4. Nie ma możliwości wymiany sesji zdjęciowej na pieniądze 
5. Zwycięzcy przyjeżdżają na sesję zdjęciową i wracają do domu na koszt własny. 
 
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
1. Decyzje Organizatora Konkursu mają charakter ostateczny i nie przysługuje od nich odwołanie. 
2. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 
Regulaminu. 
3. Wzięcie udziału w konkursie jest dobrowolne i bezpłatne. 
4. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany terminu finału w uzasadnionym 
przypadku, o czym powiadomią zainteresowane osoby. 

5.Niniejszy Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o 
grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie 
przepisy kodeksu cywilnego. 

7. Biorąc udział w konkursie wyrażam zgodę na publikację i wykorzystywanie mojej pracy. 

http://www.czterykadry.pl/

