Regulamin Konkursu
„Mój ulubiony przepis”
(dalej regulamin)

§1
DEFINICJE

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
1. Konkurs– konkurs prowadzony pod nazwą „Mój ulubiony przepis” na zasadach określonych
niniejszym Regulaminem.
2. Organizator- Organizatorem konkursu jest Zakład RPOL Polit Roman z siedzibą w Mielcu przy ul.
Wojska Polskiego 6d, posiadający numer identyfikacji podatkowej
NIP:817-100-17-89.
3. Zadanie- zadanie konkursowe: sfotografować swoją ulubioną potrawę wykonaną w
urządzeniu Speedcook. Następnie opublikować zdjęcie na osi czasu fanpage'a Speedcook
(https://www.facebook.com/SpeedcookPL/) z krótkim opisem jak Speedcook pomógł w
wykonaniu potrawy.
4. Uczestnik- uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Nagrody Główne- 3 zestawy zawierające deskę do krojenia i zestaw herbat w wartości
jednostkowej 80 zł brutto.
6. Nagrody Pocieszenia- 4 zniżki w wysokości 40 zł brutto na zakup książki „ Speedcook książka
kucharska II”
7. Komisja Konkursowa- 3 pracowników Zakładu RPOL. Do zadań Komisji Konkursowej należy
wybór Laureatów, jak również stwierdzanie ważności wyników Konkursu oraz o przekazania
nagród Laureatom.
§2
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs prowadzony jest w celu promocji produktów Organizatora.
2. Konkurs ma charakter ogólnopolski, rozpoczyna się on w dniu 29.12.2016 i trwa do
16.01.2017r. do godz. 14.00.
3. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o
grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że
Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której
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wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009
r. o grach hazardowych.

4. Konkurs będzie prowadzony i udostępniony na osi czasu fanpage'a Speedcook.
5. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu, może być każda
osoba fizyczna, powyżej 18 roku życia, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych,
zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polski.
6. W Konkursie nie mogą brać udziału: Organizator, pracownicy Organizatora, jak również
ich małżonkowie.
7. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
8. Uczestnik konkursu może wziąć udział w konkursie jeden raz.
9. Uczestnicy

Konkursu

są

zobowiązani

do

przestrzegania

niniejszego

Regulaminu.

Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.
§3
ZASADY PROWADZENIA KONKURSU
1. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić łącznie następujące warunki:
a. Zapoznać
się
z
treścią
Regulaminu
http://speedcook.pl/assets/RegulaminFB.pdf.

Konkursu

zamieszczonego

na

stronie

b. Zrobić zdjęcie swojej ulubionej potrawy wykonanej w urządzeniu Speedcook i wstawić je na
osi czasu fanpage’a Speedcook (https://www.facebook.com/SpeedcookPL/) z krótkim opisem
jak Speedcook’u pomógł w wykonaniu potrawy.
2. Spełnienie warunków określonych w ustępie 1 pkt a-b niniejszego paragrafu stanowi
zgłoszenie (zwane dalej „Zgłoszeniem Konkursowym”)
3. Komisja Konkursowa wybierze najciekawsze propozycje spośród 15 zdjęć z najwyższą ilością
punktów. Za każde polubienie lub publiczne udostępnienie zdjęcie otrzymuje 1 punkt. Autorzy
trzech najciekawszych zdjęć z opisem otrzymają Nagrody Główne, cztery kolejne osoby Nagrody
Pocieszenia.

§4
WEJŚCIE W ŻYCIE REGULAMINU KONKURSU
Niniejszy Regulamin Konkursu wchodzi w życie chwilą publikacji informacji o konkursie na
Fanpage Speedcook tj. 29.12.2016.
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§5
OGŁOSZENIE WYNIKÓW, WYDANIE NAGRÓD
1. Laureaci i Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród poprzez
ogłoszenie wyników na osi czasu fanpage Speedcook do 17.01.2017.
2. Nagrodzeni Uczestnicy Konkursu są zobowiązani podać swoje dane niezbędne do wydania
nagrody, tj.: imię, nazwisko, ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość w ciągu 5dni
roboczych od momentu poinformowania go o przyznaniu nagrody. Uczestnik Konkursu,
powiadomiony o wygranej powinien wysłać dane adresowe do wysyłki nagrody na następujący
adres e-mail: info@speedcook.pl.
3. Organizator wyda nagrody rzeczowe Laureatom za pośrednictwem firmy kurierskie UPS do 3
dni roboczych od momentu podania danych adresowych potrzebnych do zrealizowania wysyłki.
4. W przypadku braku kontaktu z nagrodzonym Uczestnikiem w ciągu 14 dni od momentu
poinformowania o przyznaniu nagrody oraz braku podania danych adresowych do wysyłki
nagrody, prawo do nagrody zostanie przyznane innemu uczestnikowi konkursu, który uzyskałby
nagrodę w wypadku gdyby zwycięzca nie brał udziału.
5. Nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych
właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).
§6
OCHORONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celach związanych z wysyłką nagród.
2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji wydania
nagród i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
3. Podane dane nie będą przechowywane, przetwarzane i w żaden sposób wykorzystywane
przez Zakład Rpol Polit Roman.

§7
REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na adres Organizatora na adres 39300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 6D, lub w formie elektronicznej na następujący adres email:
info@speedcook.pl, przed upływem czasu trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednakże
nie później niż w terminie jednego miesiąca od daty jego zakończenia.
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2. Reklamacje zgłaszane po upływie powyżej wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
4. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty
ich otrzymania przez Organizatora.
5. Organizator rozstrzyga reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.
6. Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora za pomocą
listu poleconego nadanego na adres podany w reklamacji, w terminie 7 dni od daty
rozpatrzenia reklamacji.
7. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem.

§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na fanpage Speedcook przez cały okres trwania Konkursu.
Ponadto, Regulamin Konkursu jest także dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Konkursu stosuje się przepisy
powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
3. Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów
powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.

4

