
Regulamin Konkursu

dla klientów punktów gastronomicznych, w których se rwowana jest radomszcza ńska zalewajka

„Smakosz radomszcza ńskiej zalewajki”

§ 1 
Regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu na „Smakosza radomszczańskiej zalewajki”
oraz  zasady  wyłonienia  zdobywców  nagród  spośród  jego  uczestników,  zwanych  dalej
Uczestnikami Konkursu.

§ 2
Organizatorem Konkursu jest Urząd Miasta Radomska, zwany dalej Organizatorem.

§ 3
Konkurs   przeprowadzony  będzie  w  dniach  od  27  stycznia  do  dnia  2  czerwca  2014  roku
w punktach gastronomicznych posiadających w swojej  karcie  dań  radomszczańską  zalewajkę,
zwanych dalej punktami gastronomicznymi.

§ 4
1. W Konkursie mogą brać udział klienci punktów gastronomicznych. 
2. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie i posiadające pełną zdolność

do czynności prawnych.
3. Uczestnikami Konkursu nie mogą  być  pracownicy punktów gastronomicznych biorących

udział w Konkursie.

§ 5
1. Warunkiem  uczestnictwa  w  Konkursie  jest  wyrażenie  swojej  opinii  na  Formularzu

Konkursowym  stanowiącym  załącznik  nr  1  do  niniejszego  Regulaminu  poprzez
dokończenie  Zdania  Konkursowego  pozostającego  w  niezmienionej  formie  na  temat
serwowanej w punkcie gastronomicznym radomszczańskiej zalewajki i złożenie Formularza
w  oznaczonej,  zamkniętej  urnie  znajdującej  się  w  punkcie  gastronomicznym  biorącym
udział w Konkursie.

2. W Konkursie brać udział będą tylko prawidłowo wypełnione Formularze Konkursowe.

§ 6
Składając  Formularz  Konkursowy  Uczestnicy  wyrażają  zgodę  na  udział  w  Konkursie
na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

§ 7
1. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną liczbę razy.
2. Każdy Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę.

§ 8
1. Właściciel punktu gastronomicznego biorącego udział w Konkursie dokona wyboru trzech

zwycięskich opinii  ( I,II i III miejsce). 
2. Otwarcie urny wraz z Formularzami Konkursowymi oraz wyłonienie zwycięzców nastąpi

w siedzibie punktu gastronomicznego, najpóźniej do dnia 9 czerwca 2014r. w obecności
jego właściciela oraz przedstawiciela Organizatora.

3. Pozostałe  Formularze  Konkursowe zostaną  komisyjnie  zniszczone,  a z  ich  zniszczenia
zostanie sporządzony protokół.



§ 9
4. Autorzy zwycięskich opinii otrzymają od Organizatora atrakcyjne nagrody.
5. Pula nagród może zostać powiększona o nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów.

§ 10
1. Ogłoszenie  wyników  Konkursu  i  wręczenie  nagród  nastąpi   w  terminie  i  miejscu

ogłoszonym przez Organizatora.
2. O terminie  i  miejscu  wręczenia  nagród,  zwycięzcy  zostaną  powiadomieni  listownie  lub

telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
3. Jeżeli  nagrodzony Uczestnik  Konkursu nie będzie mógł zgłosić  się  osobiście po odbiór

nagrody,  może  wyznaczyć  osobę,  która  odbierze  nagrodę  w  jego  imieniu.  W  innym
przypadku zostanie ona przesłana pocztą na adres podany w Formularzu Konkursowym..

§ 11
1. Niniejszy  Regulamin  dostępny  jest  w  siedzibach  punktów  gastronomicznych  biorących

udział w Konkursie, w Urzędzie Miasta Radomska (ul. Tysiąclecia 5, Radomsko,pokój 208)
oraz na stronie internetowej www.festiwal-zalewajki.radomsko.pl.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do bezterminowego wykorzystania treści zwycięskich
opinii w całości lub w części, w celach promocyjnych.

3. W kwestiach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje  się  przepisy  Kodeksu
Cywilnego.

4. W  przypadku  pytań  dotyczących  konkursu  Organizator  jako  osobę  do  kontaktu
z  uczestnikami  konkursu  wyznacza  p.  Katarzynę  Tadeusiak,  tel.  44/685  44  55,  
e-mail: katarzyna.tadeusiak@radomsko.pl.



Załącznik nr 1

Formularz Konkursowy
„Smakosz radomszcza ńskiej zalewajki”

Nazwa punktu gastronomicznego …..............................................

„Tutaj radomszcza ńska zalewajka smakuje najlepiej, poniewa ż ….....”

Dane osobowe Uczestnika Konkursu: 
imię …..............................................................
nazwisko …......................................................
adres................................................................ 
numer telefonu kontaktowego.......................... 
e- mail …..........................................................

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  dla  potrzeb  niezbędnych  dla
prawidłowego przebiegu konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami).

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu i w pełni zgadzam się z wszystkimi jego
postanowieniami.

….................................................................
       data i podpis Uczestnika Konkursu


