
ORGANIZATOR
1. Organizatorem konkursu są: Międzyplanetarne Targi Ślubne, Katowice, ul. 1 maja 9a, tel. 32 35 
10 500, 603 191 668, info@targislubne.pl
Dane rejestrowe: Agencja Artystyczno Reklamowa Andrzej Gontarz ul. Gwardzistów 55, 43-600 
Jaworzno, NIP 632-000-74-84, REGON 277455020

2. Organizator powołuje 5-osobową komisję konkursową.

CELE
1. Głównym celem konkursu jest zaangażowanie uczestników targów - narzeczonych do 
kreatywnego spojrzenia na wydarzenie, jakim są Targi Ślubne.
2. Aktywne uczestnictwo w wydarzeniu.
3. Dobra zabawa uczestników wydarzenia.
4. Promocja wydarzenia – Targów Ślubnych – w mediach społecznościowych.

TEMATYKA KONKURSU
Oczekujemy od uczestników konkursu, aby za pomocą zdjęć wykonanych smartfonem, pokazali 
swoje kreatywne podejście do naszego wydarzenia, dobrze się przy tym bawiąc. Dobre zdjęcie to 
nie tylko wysoka jakość techniczna i perfekcyjny kadr - docenimy przede wszystkim kreatywność 
i indywidualne spojrzenie uczestników. Liczymy na Waszą pomysłowość.

ZASADY UCZESTNICTWA
1. W konkursie mogą uczestniczyć osoby, które zakupiły bilet wstępu na XV Międzyplanetarne 
Targi Ślubne oraz będą przebywały 5 lutego 2017 r. na terenie MCK w Katowicach.
2. Uczestnik może zgłosić na konkurs dowolną liczbę zdjęć.
3. Organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia zdjęć niespełniających kryteriów formalnych i 
regulaminowych. Organizator nie dopuszcza do konkursu zdjęć szerzących mowę nienawiści, 
obrazę uczuć religijnych, dobrych obyczajów oraz propagujące konflikty światopoglądowe i 
polityczne.
4. Organizator nie dopuszcza do konkursu zdjęć wykonanych poza terenem targów MCK Katowice.

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU
1. Termin zgłoszenia zdjęć upływa 5 lutego 2017r. o godz. 18.00.
2. Uczestnik zamieszcza zdjęcie na własnym profilu na Facebooku, a następnie oznacza je 
hashtagiem podanym na targach.
3. Skasowanie zdjęcia ze swojego profilu na Facebooku przed werdyktem jury sprawi, że zdjęcie 
nie zostanie ocenione.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW
1. Ogłoszenie wyników nastąpi 7 lutego 2017r. na naszym profilu na Facebooku: 
fb.com/miedzyplanetarnetargislubne oraz stronie internetowej: www.targislubne.pl.

NAGRODY
1. Organizator przewiduje nagrodę w postaci bonu na obrączki ślubne o wartości 2000 zł.

REKLAMACJE 

1. Reklamacje należy wysyłać mailem na adres: konkurs@targislubne.pl. Kontakt telefoniczny 
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organizatora: 603 191 668.


