
Regulamin konkursu „Wciel się w szefa kuchni – wygraj voucher do restauracji” 

 

 

 Zasady i regulamin konkursu 

 

 

 1. Organizatorem konkursu jest właściciel bloga biegacznadiecie.pl 

 

 2. Partnerem akcji jest zomato.com 

 

 3. Konkurs rozpoczyna się dnia 15.03.2016 r. i trwa do dnia 17.03.2016 r. do godziny 23:59:59. 

 

 4. Konkurs skierowany jest do wszystkich czytelników bloga biegacznadiecie.pl 

  

5. Zadanie konkursowe: wciel się w szefa kuchni i stwórz potrawę, którą każdy maratończyk chciałby zjeść po zawodach. 

 

6. Swoją odpowiedź napisz pod postem konkursowym umieszczonym na blogu (tutaj) – zadanie konkursowe: 

 

  Wciel się w szefa kuchni i stwórz potrawę, którą każdy maratończyk chciałby zjeść po zawodach. 

 

7. Wysyłając zgłoszenie konkursowe uczestnik: 

- wyraża zgodę na uczestnictwo w Konkursie na warunkach wskazanych w Regulaminie; 

- wyraża zgodę na publikację przez Organizatora oraz Partnera Akcji na stronach internetowych: swojego imienia i nazwiska oraz 

miejscowości zamieszkania w razie przyznania Uczestnikowi tytułu Zwycięzcy Konkursu; 

- wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych podanych przez Uczestnika przy odpowiedzi w celu 

realizacji Konkursu, w tym w celu kontaktu z Uczestnikiem we wszystkich sprawach związanych z Konkursem za pośrednictwem 

adresu e-mail podanego przez Uczestnika przy odpowiedzi, a także realizacji przesyłek. 

 

8. Nagroda zostanie wysłana na koszt właściciela bloga, w terminie 3 dni od daty ogłoszenia wyniku 

 

9. W konkursie wygrywa jeden uczestnik, którego odpowiedź właściciel bloga biegacznadiecie.pl uzna za najciekawszą 

 

10. Informacja o wyniku konkursu zostanie opublikowana na fanpage biegacznadiecie.pl w dniu 18.03.2016 do godz. 23:00 

 

11. Nagrodą w konkursie jest voucher o wartości 120 zł do wykorzystania w restauracji The Alchemist Gastropub 

 

12. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną 

  

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przesyłane treści, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, iż 

opublikowane treści mogą stanowić naruszenie praw autorskich lub innych prawo osobistych osoby trzeciej 

 

14. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia odpowiedzi zgłoszonej przez uczestnika konkursu, co do której istnieje 

uzasadnione podejrzenie, iż może stanowić naruszenie praw autorskich lub innych prawo osobistych osoby trzeciej. 

 

15. Organizator zastrzega sobie prawo do kasowania treści, które zawierają słowa powszechnie uznawane za wulgarne lub 

obelżywe. 

 

 

http://wp.me/p4tZ9U-IR

