
 

REGULAMIN KONKURSU WORST SHOES EVER 
 

PRZEPISY OGÓLNE 
 

1. Organizatorem Konkursu są KolekcjonerButow.pl, forum WButach.pl, 

Multirenowacja.pl oraz E-Sportowy.pl. 

2. Przedmiotem konkursu jest zaprezentowanie własnych, zniszczonych  

w sposób naturalny butów (przez sposób naturalny rozumie                 

się uszkodzenia mechaniczne powstałe w wyniku użytkowania, buty 

schodzone, starte, pęknięte, ubrudzone etc). 

3. Celem konkursu jest promocja szeroko pojętej mody                               

i lifestyle’u związanego z obuwiem. 

4. Konkurs nie posiada ograniczeń wiekowych. 

5. Każdy uczestnik konkursu może nadesłać maksymalnie dwie prace. 

6. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

7. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga 

organizator.  

 

ZASADY UCZESTNICTWA  
 

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie w wersji 

elektronicznej dowolnej formy (zdjęcie, nagranie wideo, nagranie 

dźwiękowe, rysunek, grafika itp.), która zaprezentuje zniszczone buty.  

2. Nadesłane prace muszą prezentować obuwie sportowe/lifestyle.  

3. Nadesłane prace muszą prezentować własne obuwie, lub obuwie osób 

z najbliższej rodziny (przez najbliższą rodzinę rozumie się rodziców         

i rodzeństwo). 

4. Prace należy nadsyłać na adres konkurs@kolekcjonerbutow.pl 

5. Regulamin konkursowy jest dostępny na stronie kampanii: 

www.kolekcjonerbutow.pl 

6. Nadesłanie pracy jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu 

konkursu.  



7. Nadesłane prace staną się własnością organizatora. Autorzy prac 

zobowiązują się do przeniesienia praw autorskich na organizatora 

Konkursu, z zachowaniem praw do nazwiska. Organizator będzie mógł 

w sposób nieograniczony, nie naruszający praw autorskich, 

wykorzystywać prace wraz z ich publicznym odtwarzaniem                       

i publikowaniem na dowolnych nośnikach.  

8. Ostateczny termin nadsyłania prac to godzina 14.06.2013, godzina 

18:30. 

 

JURY KONKURSU 
 

1. Oceny prac dokona Jury powołane przez Organizatorów. 

2. W skład jury wchodzą, Daniel Głowacki, Szczepan Radzki, Michał 

Owczarek oraz Maciej Zieliński. 

3. Ocena dokonana przez jury jest oceną ostateczną i nie przysługuje       

od niej odwołanie. 

4. Jury wybierze najbardziej zniszczone buty i przyzna im tytuł Worst 
Shoes Ever. Ocenie będą podlegały: naturalny stopień zniszczenia 

obuwia, wartość artystyczna zaprezentowanej pracy. Elementem 

dodatkowym oceny jest przesłanie w dowolnej formie elektronicznej 

historii zniszczenia butów. 

5. Odrzucone zostaną prace prezentujące w/g jury obuwie zniszczone       

w sposób nienaturalny (tj. np. specjalnie pocięte, podziurawione, 

zeszlifowane itp.)   

 

 

NAGRODY  
 

1. W konkursie przewidziano trzy nagrody.  

2. Pierwsze miejsce - dowolnie wybrana para butów ze sklepu                  

E-Sportowe.pl 

3. Drugie miejsce - bon zakupowy w wysokości 200 PLN do sklepu          

E-Sportowe.pl 



4. Trzecie miejsce - bon zakupowy w wysokości 150 PLN do sklepu         

E-Sportowe.pl. 

5. Konkurs zakończy się opublikowaniem listy zwycięzców na stronie 

www.kolekcjonerbutow.pl oraz fanpage Kolekcjoner Butów                     

na Facebooku (https://www.facebook.com/Kolekcjonerbutow). 

	  


