
REGULAMIN KONKURSU 

„Moje idealne śniadanie” 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Konkurs organizowany jest pod nazwą „Moje idealne śniadanie” 

2. Organizatorem konkursu jest Asprod Sp. z o.o., ul. Piastowska 46, 72-123 Kliniska Wielkie. 

3. Zadaniem konkursowym jest zaprezentowanie sposobu na idealne śniadanie w formie 

zdjęcia lub opisu, przesłanym za pomocą portalu społecznościowego Facebook 

 

§2 

Warunki i zasady uczestnictwa w konkursie 

 

1.W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej, (zwane „Uczestnikami”), które: 

a)  mają ukończone 18 lat, 

b)  mają ukończone 13 lat; i działają za zgodą i wiedzą ich opiekunów prawnych, 

c) wykonują zadanie konkursowe, polegające na zaprezentowaniu swojej propozycji na idealne 

śniadanie w formie zdjęcia lub opisu oraz zamieszczają je w komentarzu, na oficjalnym profilu 

Asprod – Piekarnia i Cukiernia na portalu facebook.pl pod postem konkursowym 

opublikowanym dnia 06 listopada 2019 r. 

2. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne, Uczestnik przystępując do Konkursu akceptuje 

tym samym wszystkie zawarte w niniejszym Regulaminie postanowienia. 

3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora. 

 

§ 3 

Termin konkursu 

 

1. Konkurs trwa od dnia 06.11.2019 r. od momentu opublikowania postu z informacją o 

konkursie do dnia 10.11.2019 r. do godziny 23:59. 

2. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji konkursu, Organizator powołuje komisję 

konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad konkursu, interpretacji i postanowień 

tego regulaminu rozstrzyga Organizator. 



3. Zwycięzca wybierany zostanie przez Jury. Wybór zwycięzcy nastąpi na podstawie oceny 

kreatywności odpowiedzi. 

4. Wyniki zostaną ogłoszone dnia 12.11.2019 do godziny 21:00 pod postem konkursowym 

zamieszczonym na facebook.pl. 

 

§ 4 

Zwycięzcy i nagrody 

 

1. W konkursie zostanie nagrodzonych 5 osób, 

2. Organizator przyzna następujące nagrody: Ekologiczne torby firmowane logo Asprod, 

wypełnione pysznymi wypiekami, idealnymi do skomponowania śniadania oraz słodkie 

niespodzianki. 

3. Laureaci konkursu zobowiązani są do osobistego odbioru nagrody z jednego ze sklepów 

Asprod po uprzednim skonsultowaniu z Organizatorem miejsca odbioru nagrody. 

4. Uczestnikom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na nagrodę innego rodzaju lub 

gotówkę. 

5. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wygranej pod postem konkursowym z prośbą 

o kontakt w wiadomości prywatnej.  

 

§ 5 

Dane osobowe uczestników konkursu 

 

1. Przystępując do konkursu i akceptując niniejszy regulamin rodzic/opiekun prawny 

uczestnika wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez 

Organizatora. 

2. Dane osobowe uczestnika, o których mowa powyżej, będą przetwarzane przez Organizatora 

w jego siedzibie wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu. Podanie danych osobowych 

jest dobrowolne. 

3. Rodzic/opiekun prawny uczestnika jest uprawniony do cofnięcia w dowolnym czasie 

zgody, o której mowa w § 5 punkt 2. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 

 

 

 



 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

 

1. Organizator ma prawo 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. Zmieniony Regulamin obowiązuje od 

czasu opublikowania go na stronie https://pl-pl.facebook.com/asprodnaturalnie 

5. Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza, że uczestnik konkursu zapoznał się i akceptuje 

treść regulaminu. 

https://pl-pl.facebook.com/asprodnaturalnie

