
Konkurs - Jaki rodzaj sushi lubisz najbardziej? 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Jaki rodzaj sushi lubisz najbardziej?” i jest zwany dalej: "Konkursem".
2. Organizatorem Konkursu i fundatorem Nagród jest serwis Bemowo24.pl, ul. Sołtana 2/34, 01-494 Warszawa.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony w Internecie, na profilu Facebook serwisu Bemowo24.pl w dniach

30 czerwca 2016 r. -  12 lipca 2016 roku, do godz. 22.00.

§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE  

1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy pełnoletni użytkownik Internetu, który posiada konto w serwisie 
społecznościowym Facebook.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków: 
a) pełnoletniość Uczestnika Konkursu, 
b) odpowiedź na pytanie konkursowe w poście konkursowym, w formie komentarza pod postem.

3. Konkurs odbędzie się w formie pisemnej. Aby głos mógł zostać uznany za ważny, dodanie komentarza pod 
postem konkursowym musi nastąpić  do godz. 22.00 dnia 12 lipca 2016 r.

4. Nagroda przyznana zostanie 3 Uczestnikom, którzy udzielą najciekawszej odpowiedzi na pytanie konkursowe, 
brzmiące: „Jaki rodzaj sushi lubisz najbardziej? Z jakimi dodatkami? Napisz dlaczego :)” Najciekawsze 
wypowiedzi zostaną wybrane przez Jury złożone z pracowników Redakcji Serwisu Bemowo24.pl.

5. Jedna osoba może oddać jeden głos w Konkursie – dodać komentarz pod postem z odpowiedzią jeden raz. 
Jeśli dana osoba udzieli odpowiedzi w formie komentarza kilkukrotnie, będzie brana pod uwagę tylko
 i wyłącznie pierwsza udzielona odpowiedź.

6. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na fanpage'u Bemowo24.pl nie wcześniej niż 13 lipca 2014 r. 
o godz. 12.00 i nie później niż 15 lipca do godz. 12.00. Uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej 
w wiadomościach prywatnych wysłanych na Facebooku.  

    
§ 3 TEMATYKA KONKURSU  

1. Pytania konkursowe dotyczą upodobań kulinarnych uczestników, związanych z jedzeniem sushi.
2. Podpowiedzi dotyczące rodzajów sushi Uczestnicy znajdą w artykule w serwisie Bemowo24.pl: 

http://bemowo24.pl/jak-jesc-sushi-rodzaje-sushi-a1270

§ 4 NAGRODY  

1. Nagrody w Konkursie przewidziane są dla 3 Uczestników, którzy udzielą odpowiedzi na pytanie konkursowe 
i które to wypowiedzi uznane zostaną przez Jury za najciekawsze.

2. Nagrodami w Konkursie są 3 vouchery o wartości 50 zł każdy, do zrealizowania w lokalu TenSushi przy ul. 
Osmańczyka 22 lok. 123 w Warszawie.

3. Nagrody zostaną przekazane uczestnikom za pomocą listu poleconego lub osobiście.

  
§ 5 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU  

1. Warunkiem odbioru nagrody w Konkursie jest podanie przez Uczestników, którzy wygrali, prawdziwych danych
osobowych.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie 
przez Organizatora danych osobowych. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego 
Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.  

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie 
warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności 
konkursowych.   


