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REGULAMIN KONKURSU  

 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „PYSZNY KONKURS”. 

2. Organizatorem i fundatorem nagród w konkursie jest Marek Matejkowski prowadzący 
działalność gospodarczą pod nazwą MARKOMP Marek Matejkowski, z siedzibą w Zambrowie 
przy ul. Bema 2B, 18-300 Zambrów, REGON: 450186329, NIP: 723-118-58-36. 

3. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat 
Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora oraz 
Organizator. 

4. Konkurs nie narusza Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w tym nie 
narusza postanowień art. 29 tejże ustawy.  

5. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie na stronie www.zambrow.org i 
na portalu społecznościowym Facebook, na profilu PortalZambrow do 20 lipca 2018 r., do 
godziny 12:00. 

 

§ 2 

UCZESTNICY KONKURSU 

Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która: 

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do 
czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego 
lub opiekuna prawnego, 

b) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do 
Konkursu, 

c) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu,  

d) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem 
w Konkursie, 

e) nie jest pracownikiem MARKOMP Marek Matejkowski, 

f) nie jest członkiem rodziny pracownika MARKOMP Marek Matejkowski. Za członków 
rodziny uznaje się wstępnych. 
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§ 3 

NAGRODY 

1. Nagrodami (dalej: „Nagrody”) w konkursie są 3 (trzy) podwójne vouchery - każdy 
opiewający na dowolne danie we wskazanym food trucku do wykorzystania w dniach 21-22 
lipca 2018 roku w „Strefie food tracków” w Zambrowie. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród, tzw. nagród 
pocieszenia. 

 

§ 4 

ZASADY KONKURSU 

1. Zadaniem Uczestnika jest odpowiedź na pytanie konkursowe zawarte w artykule: 
https://zambrow.org/artykul/wielki-festiwal-kulinarny/477542 na stronie www.zambrow.org. 

2. Każdy Uczestnik może dać tylko jedną odpowiedź. Odpowiedź należy przesłać na skrzynkę 
e-mail organizatora: redakcja@zambrow.org. W przypadku przesłania przez Uczestnika kilku 
odpowiedzi, tylko jego pierwsza prawidłowa odpowiedź bierze udział w konkursie. 

3. Dla prawidłowego przebiegu konkursu poza odpowiedzią na pytanie konkursowe, o którym 
mowa w pkt.1, Uczestnik zabawy dobrowolnie przesyła swoje imię, nazwisko oraz numer 
telefonu kontaktowego. Podane dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie do wyłonienia 
zwycięzców w konkursie „PYSZNY KONKURS” i zostaną usunięte 21 lipca 2018 roku do 
godziny 18:00. 

4. Zdobywcami Nagród w Konkursie są Uczestnicy, którzy prawidłowo odpowiedzą na pytanie 
zawarte w artykule: https://zambrow.org/artykul/wielki-festiwal-kulinarny/477542 na stronie 
www.zambrow.org, prześlą odpowiedź na skrzynkę e-mail organizatora: 
redakcja@zambrow.org w kolejności określonej w artykule: 
https://zambrow.org/artykul/wielki-festiwal-kulinarny/477542 na stronie www.zambrow.org. 
Liczy się czas wpływu listu e-mail na serwer www.zambrow.org. 

5. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powoła komisję 
konkursową.  

6. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej drogą mailową. 

7. Przekazanie Nagród nastąpi 21 lipca 2018 roku w food trucku Le Mini Lemoniada. 

8. Organizator nie przewiduje przekazywania Nagród drogą pocztową. 

9. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym 
Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych 
Nagród. 

10. O przyznaniu Nagród decyduje Organizator. 
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§ 5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Konkursu. 

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 
cywilnego. 

3. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla Uczestników na stronie internetowej 
www.zambrow.org. 

4.Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to 
na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian 
terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od 
czasu opublikowania go na stronie www.zambrow.org. 


