REGULAMIN KONKURSU
1.1 Konkurs odbywa się na stronie Restaurantica.pl
1.2. Konkurs organizowany będzie w terminie 27.12.2013 - 10.01.2014
1.3. Konkurs prowadzony jest na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
1.4. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzania Konkursu polegającego na udzieleniu
odpowiedzi na pytania konkursowe opublikowane na stronie Restaurantica.pl
II. Zasady uczestnictwa w Konkursie
2.1. Zgłoszenia do Konkursu wypełnione nieprawidłowo (tj. takie, które nie będą spełniać wszystkich
zasad konkursu), w sposób niepełny lub też zawierające nieprawdziwe dane nie będą uwzględniane.
2.3. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza akceptację jego zasad przewidzianych w niniejszym
Regulaminie.
2.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od
niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu Uczestnika.
2.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby
trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.
III. Zasady przyznawania nagród Konkursowych
3.1. Zadaniem Uczestników Konkursu jest:
Odpowiedź na pytanie konkursowe: Opisz swoje ulubione miejsce serwujące pyszne jedzenie także na
wynos.

Odpowiedź należy umieścić w jednym z poniższych miejsc: w komentarzu na stronie Restaurantica.pl
pod postem dotyczącym konkursu, na fanpagu na Facebooku w komentarzu do posta, bądź mailem
na adresem kontakt@restaurantica.pl w terminie do 10.01.2014 do godziny 23:59.
3.2. W konkursie nagrodzonych zostanie 3 uczestników. Laureatami konkursu będą osoby, których
zgłoszenia będą uznane za najciekawsze. Wyboru dokona powołana w tym celu komisja konkursowa,
która spośród zgłoszeń wybierze sześciu laureatów.
3.3. Nagrody:
3 nagrody – bony o wartości 50 zł do realizacji w serwisie pyszne.pl do zrealizowania w okresie od
13.01.2014 do 28.02.2014. Fundatorem nagrody w konkursie jest serwis pyszne.pl

IV. Ogłaszanie wyników i wydanie nagród w Konkursach
4.1. Wyniki zostaną ogłoszone do 13 stycznia 2014
4.3. Nagroda zostanie przesłana laureatowi pocztą elektroniczną do 2 dni od daty ogłoszenia

zwycięzców.
4.4. Zwycięzca wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska bądź pseudonimu na stronie
Restaurantica.pl i na profilu Facebookowym strony. Zwycięzca wyraża zgodę na opublikowanie
zgłoszenia konkursowego na stronie Restaurantica.pl i na profilu Facebook.
4.5. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i adresu zamieszkania)
będzie stanowić przyczynę odmowy wydania Uczestnikowi nagrody w przypadku wygranej.
4.6. Nagroda może zostać przyznana jedynie osobie, która spełni wszystkie warunki Konkursu.
Uczestnikowi Konkursu przysługuje tylko jedna nagroda.
4.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru nagrody z
przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie.

V. Dane Osobowe
5.1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursów odbywa się zgodnie z ustawą o
ochronie danych osobowych.
5.2. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora,
w celu realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzenia Konkursu.
5.4. Na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o ochronie danych osobowych Uczestnik
konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia lub usunięcia.
VI. Postanowienia końcowe
6.1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.restaurantica.pl
6.2. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu.
6.3. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany niniejszego Regulaminu, jeśli nie
wpłynie to na pogorszenie sytuacji Uczestników.

