
Regulamin konkursu pod nazwą "Grilluj z Folwarkiem "  

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Grilluj z Folwarkiem” (dalej zwanego: „Konkursem”) jest 

Kotaniec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w 

Jankowicach, Jankowice 43, 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą, 

           (dalej zwana: „Organizatorem”). 

1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym: 

„Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

1.3. Regulamin Konkursu jest dostępny zarówno w siedzibie Organizatora, jak też na stronie 

internetowej www.folwark.com.pl 

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

czynności prawnych.  

1.5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz inne osoby współpracujące 

przy organizacji Konkursu, jak również członkowie rodzin w/w pracowników i 

współpracowników. 

1.6 W konkursie biorą udział wszystkie produkty marki Folwark 

1.7 Aby wziąć udział w konkursie należy w okresie od 15.05.2016 r. do 30.06.2016 r. dokonać zakupu 

wybranego produktu marki Folwark, zachować paragon  oraz opracować autorski pomysł na 

przepis kulinarny z użyciem tego produktu.  

1.2 Opracowany przepis wraz ze zdjęciem potrawy należy przesłać pocztą tradycyjną na adres:  

 Kotaniec Spółka z ograniczona odpowiedzialnością, Jankowice 43, 26-420 Nowe Miasto nad 

Pilicą z dopiskiem „Grilluj z Folwarkiem” lub w formie elektronicznej na adres 

konkurs@folwark.com.pl 

1.9. Zgłoszenie konkursowe musi zawierać nie tylko przepis i zdjęcie potrawy, ale też imię i 

nazwisko, adres i telefon kontaktowy osoby zgłaszającej. W zgłoszeniu należy podać numer 

paragonu/ów obejmujący zakup produktów konkursowych 

1.10. Nagrodami przeznaczonymi dla laureatów Konkursu  są: 

- 20 stylowych toreb z produktami o wartości rynkowej 85 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt 

pięć złotych) każdy. 

1.11. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu 

dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców 

Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową („Komisja Konkursowa”). W skład 

Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez Organizatora.  

1.12.    Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. 
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2. ZAŁOŻENIA KONKURSU 

2.1. Konkurs będzie trwał w dniach 15.05.2016 r. - 30.06.2016 r.  

2.2. Informacja o konkursie dostępna będzie w siedzibie Organizatora (Jankowice 43, 26-420 Nowe 

Miasto nad Pilicą ) oraz na www.folwark.com.pl 

2.3. W konkursie biorą udział wszystkie produkty marki Folwark  

 

3. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU: 

3.1. Organizator zamieści ogłoszenia o Konkursie, o których mowa w pkt 2 powyżej, informacje o 

zasadach Konkursu, nagrodach, oraz ramach czasowych Konkursu na stronie internetowej 

www.folwark.com.pl  

3.2. Uczestnicy Konkursu są identyfikowani przez Organizatora na podstawie adresu e-mail, z 

którego wysyłają zgłoszenia w Konkursie lub na podstawie danych przesłanych w zgłoszeniu 

drogą pocztową.  

3.3. Konkurs będzie składał się z jednego etapu. 

3.4. Konkurs polegać będzie na wykonaniu zadania konkursowego opisanego w ogłoszeniu o 

Konkursie oraz wysłaniu odpowiedzi pod adres e-mail konkurs@folwark.com.pl lub do 

siedziby Organizatora podany także w ogłoszeniach o Konkursie, o którym mowa w pkt. 2.2 

niniejszego Regulaminu. Komisja Konkursowa wybierze najciekawsze, najbardziej pomysłowe 

i oryginalne odpowiedzi na zadany temat. Nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń. Termin 

nadsyłania zgłoszeń upłynie 30.06.2016 r. (w przypadku wysłania zgłoszenia pocztą decyduje 

data stempla pocztowego) 

3.5. Wybrani przez Komisję Konkursową zwycięzcy w liczbie 20 zostaną poinformowani mailowo  

lub telefonicznie o wygranej w ciągu 10 dni roboczych od zakończenia zbierania zgłoszeń. 

3.6. Uczestnik zobowiązany jest do przesłania swoich  pełnych danych osobowych zawierających: 

imię, nazwisko, adres, numer telefonu kontaktowego, nr oraz zdjęcie paragonu zakupowego 

oraz zdjęcie z przepisem. Zgłoszenie jest jednoznaczne z przekazaniem zgody na jego 

publikację w materiałach reklamowych i marketingowych Kotaniec spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością spółka komandytowa bez ograniczeń. 

3.7. Nagrody wskazane w pkt. 1.10 zostanie przyznana po spełnieniu warunków określonych w 

niniejszym Regulaminie. 

3.8. Jedna osoba może wziąć udział w Konkursie tj. udzielić odpowiedzi na zadany temat, 

dowolną ilość razy, jednak może wygrać tylko jedną nagrodę, niezależnie od ilości adresów  

e- mail, do których korzystania osoba taka jest uprawniona i z których to adresów korzystała 

wysyłając wiadomość e mail w Konkursie. Laureaci będą identyfikowani za pomocą adresu  

e-mail, imienia, nazwiska jak i adresu zamieszkania, na który ma zostać przekazana nagroda. 

W celu uniknięcia wątpliwości, osoba posługująca się różnymi adresami e-mail może być 

laureatem tylko jednej nagrody. Laureatami Konkursu nie mogą być jednocześnie krewni i 
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powinowaci do drugiego stopnia powinowactwa ani inne osoby zameldowane pod tym samym 

adresem lub przebywający pod tym samym adresem. W sytuacji, gdy laureatami Konkursu 

zostaną ww. osoby, nagrodę otrzyma tylko laureat, którego wiadomość e mail ze zgłoszeniem 

do Konkursu została najszybciej odebrana przez Organizatora, wg rejestru Organizatora, 

natomiast nagroda dla drugiego uczestnika przechodzi na rzecz Organizatora. W przypadku 

gdyby wiadomości e- mail uczestników zostały odebrane przez Organizatora w identycznym 

czasie, Organizatorowi przysługuje prawo wyboru Laureata. 

3.9. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, adres e mail 

lub odpowiednio adres zamieszkania, będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu z 

siedzibą Jankowicach 43, 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą w celu realizacji umowy 

przystąpienia do konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia. Gwarantujemy prawo wglądu 

do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.  

 

4. PRZYZNAWANIE NAGRÓD: 

4.1. Laureaci wyłonieni zostaną w wyniku realizacji procedury opisanej w punkcie 3 w terminie 

najpóźniej do dnia 14.07.2016. 

4.2. Laureaci powiadomieni zostaną o wygranej e–mailem lub telefonicznie najpóźniej w ciągu 10 

dni roboczych od daty rozwiązania Konkursu oraz jednocześnie poproszeni o podanie adresu 

zamieszkania poprzez wysłanie wiadomość e-mail, jeżeli tą drogą zostali powiadomieni o 

wygranej lub podanie adresu zamieszkania w czasie rozmowy telefonicznej, jeżeli 

powiadomienie nastąpiło w ten sposób.  

4.3. W przypadku nie podjęcia przez laureata nagrody w terminie 14 dni od dnia postawienia jej do 

dyspozycji laureata, prawo do nagrody wygasa i pozostaje do dyspozycji firmy Kotaniec spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa. 

4.4. Organizator zastrzega, że nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną. 

4.5. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości 

nagród. 

 

5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE  

5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej w 

terminie 10 dni roboczych od dnia rozwiązania Konkursu, tj. od dnia 14.07.2016 r. (na adres 

Organizatora: Kotaniec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, 

Jankowice 43, 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą z dopiskiem o treści: Reklamacja – Konkurs 

„Grilluj z Folwarkiem” 

5.2. Reklamacje należy wysłać listem poleconym. Decyduje data stempla pocztowego. 

5.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak 

również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.  



5.4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną (dalej zwaną: „Komisją") 

powołaną przez Organizatora. 

5.5. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu. 

5.6. Komisja rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.  

5.7. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres podany przez 

uczestnika. 

 

 

 

 


