
                                  Konkurs „Voucher studniówkowy 2021” 

 

Studniówka to dla wielu młodych ludzi najbardziej wyczekiwane wydarzenie w czasie nauki w szkole średniej. 

 Z naszą pomocą, może zyskać niesamowicie efektowne dekoracje balonowe. Zachęcamy do wzięcia udziału w 

konkursie, w którym nagrodą jest voucher o wartości 1000 zł. Dzięki niemu będą Państwo mogli otrzymać od nas 

dekoracje studniówkowe (wraz z usługą dowozu i wykonania ich na miejscu) o wartości 1000 zł nie płacąc za nie 

ani grosza! 

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkie szkoły średnie z Gdyni, Sopotu oraz Gdańska. Szczegóły 

dotyczące konkursu znajdują się w regulaminie. 

 

Regulamin konkursu „Voucher studniówkowy 2021” 

 

1. Do konkursu zgłosić może się każde liceum lub szkoła średnia, która funkcjonuje na terenie Gdyni, Sopotu lub 

Gdańska. 

 

2. Zgłoszenia do konkursu przyjmujemy wyłącznie drogą e-mailową. O przyjęciu zgłoszenia zostaną Państwo 

poinformowani wiadomością zwrotną w ciągu maksymalnie 3 dni od wysłania zgłoszenia. 

 

3.Aby zgłosić szkołę do konkursu wystarczy wysłać e-maila na adres gdynia@ebalon.pl, w temacie wiadomości 

należy umieścić hasło „VOUCHER – STUDNIÓWKA 2021”, w treści wiadomości prosimy o zamieszczenie 

nazwy szkoły z dopiskiem „ – bierzemy udział” oraz numeru do osoby odpowiedzialnej ze strony szkoły za 

organizację studniówki. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 26.09.2020, do godziny 23:59. 

 

4. W przypadku studniówek organizowanych wspólnie z inna szkołą prosimy o dodatkową informację w 

zgłoszeniu, wówczas szkoły oznaczone zostaną w wspólnym komentarzu. 

 

5. 27 września br., o godzinie 12:00 wystartuje konkurs na Facebook'u. Szkoły, które w wyznaczonym wyżej 

terminie zgłoszą chęć udziału w konkursie, zostaną oznaczone w komentarzach pod konkursowym postem na 

Facebooku. 

 

6. Udział w konkursie biorą komentarze zamieszczone wyłącznie przez profil firmy „eBalon.pl – dekoracje i 

balony na każdą okazję”. 

 

7. Szkoła oznaczona w komentarzu, który do godziny 9:00 dnia 31.10.2020 zbierze największa ilość reakcji, 

wygrywa voucher na dekoracje studniówkowe o wartości 1000 zł do wykorzystania w sezonie studniówkowym 

2021. 

 

8. W tegorocznym konkursie przewidziane są nagrody za zdobycie drugiego oraz trzeciego miejsca Przyznane 

zostaną w formie rabatu 30% (drugie miejsce) oraz 15% (trzecie miejsce) do wykorzystania na dekoracje 

balonowe w sezonie studniówkowym 2021. 

 

9. Do zbierania reakcji przy komentarzach przyłączyć się mogą rodziny oraz znajomi uczniów wraz z kadrą 

pedagogiczną. O wynikach konkursu poinformujemy w oficjalnym poście na naszym fan page'u oraz telefonicznie 

skontaktujemy się ze zwycięzcą konkursu. Będziemy wdzięczni za polajkowanie naszego profilu po zostawieniu 

reakcji pod komentarzem konkursowym. 

 

 

O wynikach konkursu poinformujemy w oficjalnym poście na naszym fan page'u oraz telefonicznie 

skontaktujemy się ze zwycięzcą konkursu. 

W razie pytań prosimy o kontakt 

 

 

 

 

 

 

Sklep eBalon 

Galeria Riviera, al. Włoska 128 (obok Starbucks) 

gdynia@ebalon.pl 

Tel. 795 004 116 


