Regulamin konkursu „Gofrownice Breville”
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs organizowany jest dla czytelników serwisu facetikuchnia.com.pl
2. Organizatorem konkursu jest Szymon Kubicki, właściciel serwisu facetikuchnia.com.pl.
3. Organizator ponosi odpowiedzialność za treść Regulaminu, przebieg i realizację
Konkursu oraz rozpatrzenie ewentualnych reklamacji dotyczących sposobu przeprowadzenia
Konkursu. Wszelkie skargi oraz pytania dotyczące Konkursu powinny być kierowane do Organizatora.
4. Konkurs, w tym przyjmowanie zgłoszeń do Konkursu, trwa od dnia 10.12.2018 roku
do dnia 16.12.2018 roku.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu
łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek w trakcie trwania Konkursu.
6. Fundatorem nagród w Konkursie jest DLF Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-300), ul. Sportowa 8c,
wpisana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000122929, posiadająca numer NIP:
586-20-86-226, Regon: 192757317.
2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Zgłoszenia w Konkursie mogą dokonywać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, które
w chwili dokonywania zgłoszenia mają ukończony 18 rok życia, zamieszkałe na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej w czasie trwania Konkursu (dalej „Uczestnicy”).
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu podlegają ochronie zgodnie z rozporządzeniem o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) i innymi obowiązującymi w zakresie ochrony
danych przepisami prawa krajowego i europejskiego oraz zbierane są i przetwarzane wyłącznie na
potrzeby przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców, ogłoszenia wyników oraz realizacji i
wydania nagród, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO.
3. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Konkursu przed
przystąpieniem do Konkursu. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją
postanowień Regulaminu.
2. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie za pośrednictwem komentarza w serwisie
facetikuchnia.com.pl pod wpisem konkursowym opisu ulubionych gofrów lub przepisu na gofry (do
wyboru).
3. Każdy Uczestnik Konkursu, który prześle odpowiedź w okresie trwania konkursu ma prawo wygrać
tylko jedną nagrodę konkursową.
4. Każdy Uczestnik, który dokonał prawidłowego zgłoszenia udziału w Konkursie, może ubiegać się o
nagrodę, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i
obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu, na korzyść Uczestnika
Konkursu w trakcie jego trwania.

4. NAGRODY
1. Nagrodami w Konkursie są dwie gofrownice marki Breville.
2. Łączna pula nagród w konkursie wynosi 638 zł brutto.
3. Wydanie nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz
postanowieniami Regulaminu. Uczestnikowi nie przysługuje prawo zastrzegania szczególnych cech
nagród, takich, jak np. kolor, wielkość, kształt.
5. ZASADY WYŁONIENIA ZWYCIĘZCÓW I WYDANIE NAGRÓD
1. Spośród wszystkich prawidłowo zarejestrowanych zgłoszeń Organizator w dniach od 17.12.2018
roku do 19.12.2018 roku wyłoni laureatów konkursu.
2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na blogu facetikuchnia.com.pl.
3. Po ogłoszeniu wyników Zwycięzcy zostaną poproszeni o podanie danych osobowych potrzebnych
do realizacji wysyłki nagród.
4. Zwycięzcy w terminie 3 dni roboczych od powiadomienia o wygranej powinni wysłać w emailem na
adres kontakt@facetikuchnia.com.pl dane osobowe z uwzględnieniem imienia i nazwiska, adresu
oraz numeru telefonu, niezbędnych do wysyłki nagrody.
5. Nagrody zostaną wydane maksymalnie w ciągu 14 dni od dnia wyłonienia zwycięzców Konkursu.
6. Fundator zastrzega, iż nie wypłaca równowartości nagród w gotówce.
7. W przypadku braku możliwości przekazania nagrody któremukolwiek z Laureatów Konkursu
nagroda przepada na rzecz Organizatora.
6. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ PRZEPROWADZENIA KONKURSU
1. Podmiotem decydującym o przyznaniu nagród, o których mowa w pkt 4 ust. 1 jest Organizator
Konkursu.
2. Organizator Konkursu dokonując weryfikacji zgłoszeń zwycięskich, bierze pod uwagę zgodność
przesłanych zgłoszeń z Regulaminem.
3. Kryteria wyboru najlepszych zgłoszeń konkursowych to: kreatywność, sposób ujęcia tematu,
poprawność językowa.
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie facetikuchnia.com.pl.
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą rozstrzygane przez sąd
właściwy dla Organizatora według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

