Regulamin konkursu: „Akan Sushi Voucher”
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Akan Sushi
Voucher”. Przedmiotem Konkursu jest napisanie najlepszego skojarzenia słowa „Andrzejki”
pod udostępnioną grafiką.
§2
Organizatorem konkursu oraz fundatorem nagrody jest Akan Sushi.
Kłobucka 11, Warszawa, zwany dalej „Organizator Konkursu”,
§3
Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu
Facebook.com dla użytkowników, którzy są fanami profiluAkan Sushi
(https://www.facebook.com/akansushi). Wygrywany Voucher jest do zrealizowania w
dostawie na terenie miasta stołecznego Warszawa.
§4
Konkurs trwa od 22.11.2018 do 29.11.2018 r.
II. UCZESTNICY KONKURSU
§5
Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które w dniach od 22.11.2018 do
29.11.2018 r. i które polubiły profil Akan Sushi, a także udostępniły wspomnianą grafikę
Konkurs wygrywają trzy osoby, które udzielą najlepszej odpowiedzi dotyczące skojarzenia
“Andrzejki”(post musi być udostępniony jako publiczny, dostępny do wglądu dla wszystkich).
§6
Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku
zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z
Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia
pokrewieństwa.
§7

Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe
przekazane Organizatorowi przez wyłonionych laureatów Konkursu będą przetwarzane w
celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to
niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi laureatom
otrzymanie nagród.
III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU
§8
1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają Osoby
Odpowiedzialne powołane przez Organizatora (zwane w dalszej części niniejszego
regulaminu również „Moderatorami”).
§9
1. Aby przystąpić do Konkursu należy:
mieć status fana na stronie profilu Akan Sushi
zapoznać się z Regulaminem Konkursu
udostępnić grafikę konkursową
2. Każdy z uczestników Konkursu może udostępnić grafikę tylko raz.
3. Rozstrzygnięcie Konkursu (opublikowanie wyników) nastąpi 30.11.2018 r. około godziny
10:00
7. Wyniki Konkursu oraz zwycięzcy zostaną opublikowanie w formie notatki na fan page
Akan Sushi
IV. NAGRODY
§ 10
W konkursie przewidziano:
1 zestaw nagród:
Voucher Andrzejkowy o wartości 100 zł do wykorzystania do 6.12.2018r.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 11
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe w trakcie
publikowania postu.
4. Organizator ponosi koszty przesyłki nagród przyznanych w Konkursie.

5. W przypadku naruszenia Regulaminu, osoby odpowiedzialne powołane przez
Organizatora mogą wykluczyć Uczestnika na każdym etapie Konkursu.
6. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
7. Zgłoszenie zdjęć do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w
niniejszym Regulaminie.

