
„KONKURS WALENTYNKOWY” 

 

 

§1 

Definicje 

 

1. Konkurs: Konkurs organizowany jest pod nazwą „KONKURS WALENTYNKOWY”; 

2. Organizator: ZPR SA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. 

Senatorska 13/15 w Warszawie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod 

nr KRS 00000292876, zwana dalej „Organizatorem”. 

3. Kolacja: darmowa kolacja dla 2 osób - 14 lutego o godzinie 18.00 w Focaccia Ristorante 

4. Portal Facebook - portal internetowy działający w domenie http://www.facebook.pl/; 

5. Profil Organizatora – oficjalny profil Organizatora utworzony na Portalu Facebook Focaccia Ristorante 

(https://www.facebook.com/Focaccia-Ristorante-355277021290907). 

 

§2 

Postanowienia ogólne 

 

1. Regulamin określa warunki, zakres i zasady uczestnictwa w Konkursie. 

2. Informacje na temat Konkursu oraz treść niniejszego Regulaminu jest dostępna dla wszystkich Uczestników 

Konkursu na stronie internetowej www.focaccia.pl . 

3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 8 lutego 2015 roku o godzinie 17.00 i kończy się w dniu 11 lutego 2015 o 

godzinie 12.00.  

4. Konkurs dotyczy opisanych w niniejszym Regulaminie wydarzeń.  

5. Konkurs zostanie przeprowadzony na podstawie zasad opisanych w niniejszym Regulaminie. 

 

§3 

Uczestnictwo w konkursie 

 

1. Przystąpienie do Konkursu i udział w Konkursie są całkowicie dobrowolne. 

2. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu i 

wyrażeniem przez Uczestnika zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych na potrzeby 

Konkursu oraz w celach marketingowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 

29.08.1997 roku, a także z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na opublikowanie jego wizerunku w 

związku z Konkursem. 

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz pracownicy podmiotów 

współpracujących przy przygotowaniu i realizacji Konkursu, lub inne osoby biorące udział w jakikolwiek 

sposób w organizacji i przeprowadzeniu Konkursu. 

4. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do 

czynności prawnych, która w dniu rozpoczęcia Konkursu posiada miejsce stałego zamieszkania na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

5. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik akceptuje Regulamin. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji spełnienia przez Uczestnika warunków uczestnictwa, w 

tym zastrzega sobie prawo do odmowy wyrażenia zgody na uczestnictwo danej osoby w Konkursie. 

7. Portal Facebook nie jest organizatorem Konkursu. 

 

§4 

Zasady konkursu 

 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest: 

a. Zamieszczenie autorskiego wpisu – w komentarzu pod postem o Konkursie na profilu Focaccia 

Ristorante na Facebooku (www.facebook.com/Focaccia-Ristorante-355277021290907) 

2. Każdy Uczestnik może dodać maksymalnie jeden komentarz  w trakcie trwania konkursu. 

3. Niedopuszczalne jest zgłoszenie przez Uczestnika do Konkursu, które zawiera treści sprzeczne z prawem, 

uznawane powszechnie za społecznie niewłaściwe, obraźliwe, wulgarne, sprzeczne z dobrymi obyczajami, 

sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, które mogą być odebrane jako społecznie naganne. 



4. Treści (wpisy) nie spełniające wymogów Regulaminu, w tym zawierające treści niedopuszczalne zgodnie z 

postanowieniami z Regulaminu, nie biorą udziału w Konkursie.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia wszelkich wpisów nie spełniających warunków najniższego 

regulaminu. 

 

§5 

Nagrody 

 

1. Nagrodą w konkursie jest darmowa kolacja dla 2 osób - 14 lutego o godzinie 18.00 w Focaccia 

Ristorante 

2. Organizator wyłoni 1 zwycięzcę  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłonienia zwycięzcy poprzez 3 osobową komisję powołaną przez 

organizatora. 

4. Zwycięzcą zostaje właściciel wyłonionego przez komisję postu (wpisu autorskiego), które według komisji 

jest najbardziej ciekawym wpisem o nietypowym uchwyceniu „romantycznego’ nastroju związanego z 

restauracją Focaccia Ristorante. 

 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

 

1. Uczestnictwa w konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym prawa żądania do wydania 

nagród nie można przenosić na osoby trzecie. 

2. Każdemu Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z niniejszym 

konkursem. 

3. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje Uczestników konkursu zgłoszone w formie pisemnej.  

4. Reklamacje mogą być zgłaszane osobiście w czasie trwania konkursu w Julinku lub przesłane listem 

poleconym na adres Organizatora (z dopiskiem na kopercie reklamacja konkursu „Konkurs 

Walentynkowy” jednak nie później niż do dnia 21.02.2016r., do godziny 17.00. Reklamacje złożone po tym 

terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku reklamacji wysyłanych listem poleconym, o dacie wniesienia 

reklamacji decyduje data dostarczenia do organizatora przesyłki. 

5. Wszystkie reklamacje zostaną rozpatrzone przez Organizatora do dnia 26.02.2016 r. włączając w to 

zawiadomienie Uczestnika o wyniku reklamacji.  

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagród z przyczyn nie leżących po stronie 

Organizatora Konkursu. 

7. Uczestnik nie może wymieniać nagród na równowartość w gotówce ani zamienić go na inne nagrody. 

8. Ostateczny termin odbioru nagród upływa wraz z dniem zakończenia konkursu. 

9. Każdy z uczestników ma prawo tylko do jednej nagrody w czasie trwania konkursu. 

10. Odbiór nagród możliwy jest wyłącznie w restauracji Focaccia Ristorante 

11. Wszelkie materiały reklamowe i promocyjne dotyczące konkursu, mają charakter wyłącznie informacyjny. 

Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego regulaminu. 

12. Pełny tekst niniejszego Regulaminu dostępny jest w siedzibie Organizatora, stronie www organizatora, oraz 

w Focaccia Ristorante, od 8.02.2016r. do  28.02.2016r. 

 
 


