Regulamin losowania BONU UPOMINKOWEGO na wypasiony deser z kawą dla dwojga
Wydarzenie „Walentynki CIACHO ”
Organizatorem losowania 2 BONÓW UPOMINKOWYCH w dniu 12 lutego 2019 r. na wypasiony deser z kawą dla
dwojga jest Firma Cukiernicza Ciacho Renata Glazer z siedzibą w Turze Pole 34B , 36-200 Brzozów.
§ 1. Postanowienia ogólne.
1. Wydarzenie „Walentynki w CIACHO”, zwana dalej Wydarzeniem, odbywa się w dniach 4.02-10.02.19.
2. Wśród uczestników Wydarzenia zostanie wylosowana nagroda rzeczowa.
2.
Regulamin
losowania
jest
dostępny
na
stronie:
www.cukierniaciacho.com
oraz
www.facebook.com/cukierniaciacho na Facebooku.
3. Losowanie nagrody odbędzie się 12.02.2019 r. w Cukierni Ciacho, przy ul. Mickiewicza 8 w Brzozowie o godz.
16.
4. Przystąpienie do wydarzenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu losowania.
§ 2. Nagroda rzeczowa.
1. Nagrodą rzeczową są 2 Bony upominkowe na wypasiony deser z kawą dla dwojga
2. Przekazującym nagrodę rzeczową jest Cukiernia Ciacho w Brzozowie jako organizator Wydarzenia.
§ 3. Warunki wzięcia udziału w losowaniu.
1. W Wydarzeniu może wziąć udział pełnoletnia osoba fizyczna (zwana dalej „Uczestnikiem"), oraz osoba
niepełnoletnia za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.
2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin, a
także członkowie organów statutowych Organizatora.
3. Warunki i zasady Wydarzenia określają postanowienia niniejszego regulaminu (zwanego dalej
„Regulaminem”).
4. Wydarzenie trwa od 4 lutego do 10 lutego 2019 roku.
5. Aby wziąć udział w Wydarzeniu należy:
- zostać fanem profilu Cukiernia "Ciacho" (jeżeli jeszcze użytkownik nie polubił profilu),
- polubić i udostępnić konkursowy post na swoim profilu
- zamieścić w komentarzu zdanie: „Walentynki w CIACHO”.
6. Każdy Uczestnik może zamieścić wyłącznie jeden komentarz.
7. Uczestnicy mogą uczestniczyć w konkursie do 10 lutego 2019 roku. Po tym terminie wszelkie akcje na profilu
Cukiernia "Ciacho" pod postem Wydarzenia nie będą liczone.
8. Polubienie oraz udostępnienie postu Wydarzenia oznacza, że Zgłaszający zapoznał się z treścią Regulaminu
oraz że w pełni go akceptuje (traktując jako prawnie dla niego wiążące) i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
9. Wszelkie komentarze pod postem konkursowym, w tym również zdjęcia, nie mogą zawierać treści
niezgodnych z prawem, nie mogą naruszać dobrych obyczajów, nie mogą dyskryminować ze względu na rasę,
płeć, wiek, orientację seksualną, narodowość, przekonania polityczne lub religijne, niepełnosprawność.
Komentarz lub zdjęcie nie mogą propagować przemocy, zawierać treści o charakterze erotycznym, wulgarnym.
Nie mogą naruszać w jakikolwiek sposób godności ludzkiej.
10. W przypadku opublikowania komentarza, który nie spełni wskazanych wyżej warunków, Organizator
zastrzega sobie prawo do niezaakceptowania i usunięcia komentarza lub Organizator może zwrócić się do
Zgłaszającego o dostosowanie komentarza do wymogów technicznych zawartych w niniejszym regulaminie.
11. Osoby zgłoszone do Wydarzenia oraz ich działania polegające na polubieniu, udostępnieniu postu
konkursowego oraz zamieszczeniu komentarza, które zostaną zaakceptowane przez Organizatora podlegają
losowaniu i przez wyznaczone jury.
12. W ramach losowania zostaną przyznane 2 nagrody w postaci BONU do wykorzystania w Naszej cukierni w
Brzozowie. Bon ten będzie miał formę KODU, który przekażemy Wygranemu drogą mailową.
13. Wyniki Losowania zostaną ogłoszone 13 lutego 2019 roku na Facebooku na profilu Cukiernia „Ciacho”.
13. Nagroda w postaci maila z kodem zostanie przekazana na adres Uczestnika w ciągu 7 dni roboczych od
podania przez Zwycięzcę/Zwyciężczynie adresu właściwego do wysyłki kodu. Zwycięzca ma obowiązek podania
adresu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, w terminie 10 dni roboczych.
§ 4. Zadania Komisji losującej, skład komisji i losowanie nagród.
1. Zadaniami komisji losującej są:
a. techniczne zorganizowanie i przeprowadzenie losowania,

b. rozpatrywanie i rozstrzyganie wszelkich spraw spornych,
c. nadzorowanie formalności związanych z przekazaniem nagrody.
2. Losowanie nagrody odbędzie się 12 lutego 2019 r. w Cukierni Ciacho w Brzozowie przy ul. Mickiewicza 8 o
godz.16.
4. Po losowaniu w Cukierni Ciacho w Brzozowie przy ul. Mickiewicza 8 zostanie wyczytane imię i nazwisko
wylosowanej osoby. Jeżeli wylosowana osoba nie poda adresu e-mailowego do przekazania KODU nagroda
podlega kolejnemu losowaniu, a wyczytany już raz numer nie bierze udziału w kolejnych losowaniach.
§ 5. Warunki odbioru nagrody.
1. Warunkiem odbioru nagrody jest zgłoszenie się do Cukierni CIACHO i podanie KODU otrzymanego drogą
e-mailową.
2. Wypasiony deser z kawą dla dwojga można zjeść i wypić na miejscu w Cukierni Ciacho w Brzozowie przy
ul. Mickiewicza 8 lub zabrać do domu na wynos.
3. Organizator nie zwraca różnicy pieniężnej, jeśli Uczestnik wybierze inny deser niż zaproponowany przez
Organizatora.
4. Wypasiony deser z kawą wybrany przy pomocy Bonu nie podlega zwrotowi. Bon nie podlega wymianie
na pieniądze.
§ 6. Postanowienia końcowe.
1.
Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w związku z organizacją i realizacją
Wydarzenia jest Organizator.
2. Udział w Wydarzeniu skutkuje wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez
Organizatora ich danych osobowych na potrzeby losowania, a także na opublikowanie swego imienia, nazwiska
na liście Zwycięzców. Dane osobowe Uczestników Wydarzenia przetwarzane będą przy zachowaniu zasad
określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.
926 ze zmianami).
3. Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym w zakresie
niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia losowania Podmioty te gwarantują, że przetwarzanie danych
osobowych będzie zgodne z powołaną wyżej ustawą o ochronie danych osobowych.
4. Do wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu stosuje się przepisy Prawa Polskiego (m.in. kodeksu
cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych) oraz właściwość (jurysdykcję) sądów polskich.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i jest warunkiem uczestnictwa w losowaniu i otrzymaniu nagrody.
6. Organizator oświadcza, że Wydarzenie nie jest w żaden sposób sponsorowane, przeprowadzane, zarządzane
ani związany z serwisem Facebook. Odpowiedzialność serwisu Facebook w związku z Wydarzeniem jest
wyłączona.

