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Regulamin Konkursu Wypełnij ankietę   

 

Organizator i czas trwania konkursu 

1. Organizatorem konkursu „Wypełnij ankietę” (zwanego dalej Konkursem) jest Podjadek Daria Duda z siedziba 

w Górznie 20, 63-400 Ostrów Wielkopolski NIP 699-16-78-857 REGON 300036804 

2. Konkurs zostanie przeprowadzony podczas wystawy w Galerii Ostrovia w Ostrowie Wielkopolskim w dniach 1-

2.12.2018 r. 

 

Warunki uczestnictwa 

1. Uczestnikiem konkursu może być pełnoletnia osoba odwiedzająca stoisko Hotelu restauracji Podjadek. 

2. Z udziału w konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy organizatora. 

 

Zasady konkursu 

1. Przedmiotem konkursu jest wypełnienie ankiety i odpowiedź na pytanie „ Co zachęciłoby Cię do odwiedzenia 

Hotelu restauracji Podjadek” ?  

2. Ankiety dostępne będą na stanowisku konkursowym Hotelu Restauracji Podjadek. 

3. Pola obowiązkowe ankiety: 

− Imię 

− Wiek 

− Miejscowość 

− Telefon kontaktowy 

− Adres e-mail 

− Odpowiedź na pytania: 

„ Czy znasz Hotel Restauracje Podjadek w Górznie? 

„ Kiedy ostatni raz byłeś/aś w Hotelu Restauracji Podjadek” 

„Co zachęciłby Cię do odwiedzenia Hotelu Restauracji Podjadek” ? 

4. Niewypełnienie któregokolwiek z ww. pól powoduje wykluczenie ankiety z konkursu. 

5. Wypełnioną ankietę należy wrzucić do oznaczonego miejsca na stoisku konkursowym. 

Rozstrzygnięcie konkursu i wydanie nagród 

1. Po zakończeniu drugiego dnia wystawy w Galerii Ostrovia (2.12.2018 r.) komisja dokona wyboru 

najciekawszych odpowiedzi na pytanie „Co zachęciłoby Cię do odwiedzenia Hotelu Restauracji Podjadek” ? 

2. Konkurs zostanie ogłoszony na fanpage i stronie www.podjadek.pl do 5.12.2018 r.  

3. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia i miejsca zmieszkania oraz odpowiedzi 

na pytanie konkursowe. 

4. Listę nagród stanowi załącznik nr 1. 

5. Informacja o możliwości odebrania voucherów z nagrodami zostanie wysłana mailem lub sms zwycięzców, po 

uprzednim wyrażeniu zgody. 

6. Aby odebrać voucher uprawniający do odbioru nagrody u organizatora należy zgłosić się w terminie 14 dni od 

daty ogłoszenia wyników konkursu.  

7. Nagroda nie podlega zamianie na jej równowartość pieniężną. Termin wykorzystania voucherów jest 

określony indywidualnie w przypadku każdej nagrody. 

8. W przypadku podania niekompletnych danych uniemożliwiających skontaktowanie się ze zwycięzcą nagroda 

zostanie przekazana następnemu w kolejności uczestnikowi, który poda najciekawszą odpowiedź. 
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Reklamacje 

1. W przypadku zastrzeżeń uczestników co do zgodności przebiegu konkursu z niniejszym Regulaminem lub 

obowiązującym prawem uczestnicy mogą zgłosić reklamacje na piśmie w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia 

wyników konkursu. Po upływie powyższego terminu reklamacje nie będą rozpatrywane. 

2. Prawidłowo zgłaszane reklamacje będą rozpatrywane przez organizatora w ciągu 30 dni od ich zgłoszenia. 

Informację zwrotną organizator wyśle zgłaszającemu drogą mailową. 

 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin znajduje się do wglądu w siedzibie organizatora oraz na stronie www.podjadek.pl 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

3. Dane osobowe uczestników konkursu mogą być przetwarzane przez organizatora wyłącznie w celu wykonania 

obowiązków związanych z konkursem oraz w celach informacyjno- marketingowych organizatora. Na każdym 

wypełnionej ankiecie znajduje się formularz zgody oraz obowiązek informacyjny  
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