
KONKURS: „ZAPROJEKTUJ DESKĘ” 
 
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu jest sklep internetowy SnowSport.pl oraz właściciel marki Raven. 

2. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

3. Wysłanie pracy na konkurs jest równoznacznie z deklaracją, że wysyłający jest jedynym jej 

autorem i ma do niej pełne prawa autorskie. 

4. W konkursie publiczności oraz konkursie o nagrodę główną udział biorą wszystkie nadesłane 

prace. 

5. Uczestnik może nie wyrazić zgody na to, by jego praca brała udział w konkursie na nagrodę 

publiczności. 

6. Każdy uczestnik może przesłać na konkurs maksymalnie pięć projektów w jednej kategorii. 

7. Prace należy przesyłać w terminie od 26 października do dnia 6 grudnia 2019 r. 

8. Głosowanie na nagrodę publiczności odbędzie się w dniach od 7 grudnia 2019 r. do 14 grudnia 

2019 r. 

9. Wyniki konkursu na nagrodę publiczności zostaną ogłoszone do dnia 15 grudnia 2019 r. 

10. W przypadku zwycięstwa autor pracy automatycznie przekazuje prawa autorskie do swojej 

pracy właścicielowi marki Raven. 

11. Właściciel marki Raven zastrzega sobie prawo do korekty kolorów oraz drobnych modyfikacji 

projektów desek przesłanych przez uczestników (dotyczy prac zwycięzców). 

 

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCY TECHNICZNYCH WYMOGÓW PRAC 

1. Szczegółowe regulacje techniczne: 

Deska damska 
• Rozdzielczość pliku jpg i bmp: 6536 na 1247 px (w bmp zalecana wyższa: 13072 na 2494px). 
• Kompresja pliku jpg: dowolna (im mniejsza tym lepsza). 
• Objętość pliku jpg wysyłanego na konkurs: maksymalnie 8 MB. 
• Objętość pliku bmp: dowolna. 
• Mile widziane przygotowanie projektu w wersji sitodrukowej (każdy kolor na odrębnej warstwie, 

maksymalna liczba kolorów to 6). 
• Projekty mogą być tworzone z wykorzystaniem grafiki rastrowej, ale również wektorowej. 

Deska męska 
• Rozdzielczość pliku jpg i bmp: 6800 na 1280px (w bmp zalecana wyższa: 10200 na 1920px). 
• Kompresja pliku jpg: dowolna (im mniejsza tym lepsza). 
• Objętość pliku jpg wysyłanego na konkurs: maksymalnie 8 MB. 
• Objętość pliku bmp: dowolna. 
• Mile widziane przygotowanie projektu w wersji sitodrukowej (każdy kolor na odrębnej warstwie, 

maksymalna liczba kolorów to 6)). 
• Projekty mogą być tworzone z wykorzystaniem grafiki rastrowej, ale również wektorowej. 

 

2. Praca musi spełniać wszystkie regulacje techniczne. 



3. Projekty w formacie formacie .jpg lub .png, nieprzekraczającym 3 MB należy przesłać poprzez 

stronę konkursową www.zaprojektujdeske.pl. 

4. Projekty można zgłaszać w dwóch kategoriach: męskiej i damskiej. 

5. Każdy uczestnik może przesłać na konkurs maksymalnie pięć projektów w jednej kategorii. 

 

PRZEBIEG WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW ORAZ PROCEDURA ODBIORU NAGRÓD 

1. Zwycięzców (1. miejsca w kategorii męskiej i damskiej) spośród nadesłanych prac wybierze 3-

osobowe jury. 

2. Skład jury: przedstawiciele marki Raven: Agnieszka Pyć, Marcin Pyć oraz właściciel sklepu 

SnowSport.pl: Paweł Michalski. 

3. Konkurs publiczności polegał będzie na głosowaniu na nadesłane prace. Udział w głosowaniu 

będzie mógł wziąć każdy odwiedzający facebookowy profil sklepu snowsport.pl 

4. Jedna osoba będzie mogła oddać jeden głos na każdą z prac, co sprowadza się do kliknięcia 

przycisku „Lubię to”. 

5. W konkursie publiczności o kolejności miejsc zdecyduje liczba głosów oddanych na daną 

pracę. Wygrywa praca z największą liczbą głosów. 

6. Lista zwycięskich prac zostanie ogłoszona do dnia 30 grudnia 2019 r. 

7. Nagrody za 1. miejsca (wybór jury) zostaną wysłana za pośrednictwem firmy kurierskiej do 

dnia 30 listopada 2020 r.  

8. Nagrody za 1. i 2. miejsce w konkursie publiczności zostaną wysłane za pośrednictwem firmy 

kurierskiej do dnia 30 grudnia 2019 r. 

9. Nagrody zostaną dostarczone w wybrane przez laureatów miejsca na terytorium Polski. 

10. Nagrodami w konkursie publiczności są dwa zestawy złożone z: Pad Raven Revolver i Raven 

Fastec FT270 Black (M, L lub XL). Nagrodą w konkursie głównym jest egzemplarz deski 

snowboardowej z własnym projektem. 

11. Dodatkowo każdy z uczestników konkursu otrzyma bon podróżniczy o wartości 120 zł do 

wykorzystania na stronie snowsport.pl/urlopnarciarski 
Życzymy powodzenia! 

 

 

https://blog.snowsport.pl/goto/http:/snowsport.pl/urlopnarciarski

