
REGULAMIN KONKURSU ORGANIZOWANEGO W BISTRO BOREK W TURCE

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu jest Bistro Borek Sp. z o.o., ul. Bukowa 2 Turka, 20-258
Lublin.

2. Konkurs będzie przeprowadzony w dniu 18.09.2021 w Bistro Borek.  (Organizator
zastrzega sobie prawo niezorganizowania konkursu bez podania powodu).

3. Liczba uczestników jest ograniczona, organizator zastrzega sobie prawo odmówienia
wzięcia udziału w konkursie po wyczerpaniu się miejsc dla uczestników.

§ 2
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, będąca fanem oficjalnego
fanpega Turka Bistro Borek na facebook.com.

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest spełnienie następujących warunków:
a) zapoznanie się z regulaminem konkursu na stronie

https://www.facebook.com/TurkaBistroBorek/ oraz jego pisemna akceptacja
b) spełnienie warunków podanych w § 3

3. Rejestracja uczestników odbywać się będzie poprzez aplikacje messenger.
Uczestnik zobowiązany jest stawić się w wyznaczonym czasie w Bistro Borek w dniu
18.09.2021.

§ 3
ZASADY KONKURSU I NAGRODY

1. Przedmiotem konkursu jest zjedzenie zapiekanki o długości 2 metry w czasie 30
minut. Zapiekanka zostanie przygotowana bezpośrednio przed konkursem. W
składzie zapiekanki będzie bułka pszenna, pieczarka z cebulą, ser mozzarella,
ketchup i majonez, szczypiorek. Na życzenie uczestnika konkursu na zapiekance
mogą znaleźć się dodatkowo 3 składniki.

2. Nagrodą w Konkursie jest 100 PLN.
3. Uczestnicy biorący udział w konkursie zgadzają się na możliwość użycia

multimediów wykonanych w czasie trwania konkursu z ich udziałem, mogących
zawierać ich wizerunek w celach promocyjnych Bistro Borek Sp. o.o.

4. Uczestnicy, którym nie uda się zdobyć nagrody poprzez zjedzenie zapiekanki w ciągu
30 minut, zobowiązani będą pokryć jej koszt zgodnie z obowiązującym cennikiem
Bistro.

5. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad  Konkursu, postanowień jego Regulaminu i
interpretacji zasad rozstrzyga Organizator.

6. Za przekazanie nagród zwycięzcy odpowiedzialna będzie osoba Paweł Wójcik.

https://www.facebook.com/TurkaBistroBorek/


§ 4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu numeru
telefonu oraz imienia i nazwiska.

2. Uczestnik wyraża zgodę na podanie jego imienia i nazwiska w celu poinformowania

o wynikach Konkursu na profilu Turka Bistro Borek na facebooku.

3. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu.
4. Administratorami danych będzie Bistro Borek Sp. z o.o.

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile
nie wpłynie to na pogorszenie się warunków uczestnictwa w Konkursie.


