REGULAMIN KONKURSU
„Słodka Wielkanoc”
§ 1.Organizator
1. Konkurs organizowany jest przez „Społem” Oława Sp. z o.o., ul. Brzeska 19 w sklepach „Społem” Oława na
terenie Oławy i Brzegu. Spółka wpisana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem 0000338291
NIP 912 185 07 71, REGON 021076120 BDO 000095649
(zwany dalej „Organizatorem”).
2. Konkurs nie stanowi gry hazardowej w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych
(Dz. U. nr 201, poz. 1540 ze zm.).
§ 2. Opis konkursu
Konkurs polega na wypieku ciasta wielkanocnego, w oparciu o tradycyjny, rodzinny przepis. Uczestnik konkursu w
dniu wskazanym przez Organizatora zgłasza wypiek w wybranym sklepie Społem Oława na terenie Oławy lub Brzegu.
Uczestnicy potwierdzają swój udział w konkursie poprzez złożenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego.
Formularz składany jest wraz z autorskim wypiekiem.
Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jeden produkt konkursowy.
Kryterium oceny prac będą:
1. walory smakowe i zapachowe,
2. estetyka i sposób podania,
3. nawiązanie do tradycji,
4. poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy.
§ 3. Czas trwania konkursu i warunki uczestnictwa
1. Czas trwania konkursu – od 01.04 (godz. 7:00) do 17.04.2019r.(godz. 12:30)
2. Zasady konkursu:
a) do konkursu mogą przystąpić osoby pełnoletnie,
b) w konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora,
c) przystąpienie do konkursu oznacza w pełni akceptację jego regulaminu,
d) karta zgłoszeniowa dostępna jest w kasach Społem Oława, w gazetce promocyjnej w terminie 5-14 kwietnia 2019
oraz na profilu FB.
3. W konkursie można brać udział wyłącznie osobiście,
dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
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4. Uczestnik może wziąć udział w konkursie z jednym wypiekiem.
5. Uczestnik powinien posiadać wyłączne prawa autorskie majątkowe i osobiste do przekazania przepisu na ciasto
wielkanocne zgłoszone w konkursie.
6. Dane na karcie zgłoszeniowej niezgodne z § 2 i 3 nie mogą brać udziału w konkursie.

7. Komisja dokona oceny poprawności wypełnienia karty zgłoszeniowej uwzględniając w szczególności ich
zgodność z niniejszym regulaminem, oryginalność, a także pomysłowość oraz kreatywność twórców.

§ 4. Zasady i przebieg konkursu
Aby wziąć udział w konkursie, uczestnik powinien:
a) między 01.04. a 17.04.2019 pobrać kartę zgłoszeniową
b) zostawić kartę zgłoszeniową w sklepie Społem Oława na terenie Oławy lub Brzegu w dniu 17 kwietnia między
godziną 10:00 a 12:30 z wypieczonym przez siebie ciastem do degustacji
c) ciasto można zgłosić w sklepach: "Jakub", "Kwadraciak" w Oławie lub w sklepie "Berlinek" w Brzegu
d) rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 17 kwietnia 2019 roku przez komisję konkursową
e) skład komisji konkursowej:


Dyrektor Działu Handlu, Produkcji i Marketingu



Kierownik Działu Handlu i Produkcji



Specjalista ds. Marketingu

f) o wynikach konkursu laureat powiadomiony będzie telefonicznie lub mailowo do 30 kwietnia 2019
g) wyniki konkursu oraz nagrodzone przepisy zostaną ogłoszone w sklepach Społem Oława oraz na profilu FB:
https://www.facebook.com/SpolemOlawa

§ 4. Nagrody w konkursie:
1 miejsce: bon na zakupy w sieci Społem Oława 500zł
2 miejsce: bon na zakupy w sieci Społem Oława 300zł
3 miejsce: bon na zakupy w sieci Społem Oława 200zł
1. Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji danych osobowych Zwycięzcy w momencie wydania nagrody w
celu jego identyfikacji i wydania tej nagrody osobie do tego upoważnionej. W tym celu Zwycięzca przed
wydaniem mu nagrody zostanie poproszony o okazanie dowodu tożsamości.
2. Nagrodę można odebrać w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyników w siedzibie Organizatora tj. ul. Brzeska 19,
Oława.
3. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do nagrody na rzecz osób trzecich.
4. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody w całości lub w części.
5. Nie jest możliwa rezygnacja z części nagrody.

§ 5. Postanowienia końcowe
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej zwane: „RODO”), uprzejmie informujemy, iż
administratorem Państwa danych osobowych będzie spółka:
Społem Oława Sp. z o.o. z siedzibą w Oławie, ul. Brzeska 19, 55-200 Oława,e-mail: biuro@spolem.olawa.pl
W zakresie w jakim Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, możecie Państwo w dowolnym
momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych wysyłając maila na adres: biuro@spolem.olawa.pl,
pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych do czasu cofnięcia zgody.
Podanie danych jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym, lecz jest niezbędne do współpracy z Społem Oława Sp.
z o.o., a konsekwencją niepodania tych danych lub braku wyrażenia zgodny na przetwarzanie danych będzie brak
możliwości (dalszej) współpracy z Społem Oława Sp. z o.o.
Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a
także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych).
Wszelkie kwestie nie określone w regulaminie rozstrzygają Organizatorzy.
Organizatorzy konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za odwołanie bądź zmiany regulaminu konkursu.

