Regulamin konkursu Biesiadowo i PizzaPortal.pl
1. Organizatorem Konkursu jest sieć Biesiadowo (zwana dalej „Organizatorem”) z
główną siedzibą firmy nazywającą się P.P.H.U."WOJTEX" Wojciech Goduński,
znajdująca się w Dalików Złotniki 11, 99-205 NIP 726-101-23-65, REGON
470905330.
2. Partnerem konkursu jest Restaurant Partner Polska sp. z o.o., z siedzibą przy ul.
Piotrkowskiej 276, 90-361 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000340368, REGON: 100768531 zwana
dalej: „Partnerem”.
3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Celem Konkursu jest wyłonienie zwycięzców.
5. Konkurs trwa od 04.11.2013 do 30.11.2013 r.
6. Definicje:
Regulamin - niniejszy regulamin;
Konkurs - konkurs opisany w niniejszym Regulaminie;
Uczestnik Konkursu – osoba fizyczna, która zgłosi się do udziału w konkursie;
Biesiadowo – sieć restauracji Biesiadowo;
PizzaPortal.pl - strona internetowa PizzaPortal.pl (http://pizzaportal.pl) oraz podległe
jej strony internetowe, prezentujące oferty z menu różnych restauracji, działające pod
domenami internetowymi należącymi do Partnera.
7. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która w czasie trwania Konkursu
prześle zgłoszenie z odpowiedzią na pytanie konkursowe wraz z numerem
zamówienia złożonego w czasie trwania konkursu za pośrednictwem strony
PizzaPortal.pl w jednej z restauracji Biesiadowo. Odpowiedzi w Konkursie będą
oceniane przez Organizatora i Partnera.
8. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora lub Partnera oraz
pracownicy innych podmiotów zatrudnionych bezpośrednio przez Organizatora,
Partnera w związku z obsługą Konkursu, a także członków rodziny takich podmiotów
i ich pracowników. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych,
rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów
i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
9. Konkurs polega na wykonaniu zadania konkursowego, czyli odpowiedzeniu na
pytanie konkursowe: „jak dokończyłbyś równanie: Biesiadowo + PizzaPortal.pl = „
i przesłaniu numeru zamówienia złożonego w czasie trwania konkursu za
pośrednictwem strony PizzaPortal.pl w jednej z restauracji Biesiadowo.
10. Swoją odpowiedź wraz z numerem zamówienia należy zamieścić w czasie trwania
Konkursu jednocześnie na fanpage Biesiadowo i blogu PizzaPortal.pl, pod wpisami
poświęconymi konkursowi.
11. Organizator i Partner nie ponoszą odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika
Konkursu nieprawdziwych danych Uczestnika Konkursu w tym danych osoby
trzeciej. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.

12. Uczestnik Konkursu oświadcza, że zgłoszona do Konkursu odpowiedź jest przejawem
jego osobistej twórczości, która nie była dotychczas nigdzie publikowana. Uczestnik
Konkursu ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za naruszenia jakichkolwiek
praw osób trzecich (praw autorskich lub dóbr osobistych).
13. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika
Konkursu zgody na treść niniejszego Regulaminu.
14. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na
przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych przekazanych po zakończeniu
konkursu – w celach marketingowych.
15. Uczestnik zostanie powiadomiony o wygranej w ciągu 5 dni roboczych od daty
zakończenia Konkursu drogą mailową bądź telefonicznie (adres mailowy, numer
telefoniczny zostanie wzięty z formularza zamówienia na PizzaPortal.pl).
16. W przypadku nieprzyjęcia nagrody przez Uczestnika zostanie ona przekazana
kolejnemu Uczestnikowi spełniającemu warunki Konkursu.
17. Nie jest możliwe odstąpienie nagrody osobom trzecim ani wypłacenie jej
równowartości w formie pieniężnej.
18. Odbiór nagrody oznacza zrzeczenie się wszelkich roszczeń w stosunku do
Organizatora.
19. Nagrodami w konkursie będą: skuter Mondial 50 Storm o wartości: 2000 zł, tablet
Lark Free Me o wartości: 499 zł, smartphone Ingenia Horizon o wartości: 649 zł.
Osoby te będą wybierane przez Komisję Konkursową. Do nagród zostanie dołączona
nagroda pieniężna w wysokości 10% wartości nagrody, która zostanie zaliczona na
poczet podatku od nagród.
20. Uczestnik uprawniony do otrzymania nagrody nie może żądać wymiany przyznanej
nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na jakąkolwiek inną nagrodę.
21. Organizator zastrzega sobie prawo do wymiany nagród na inne podobne, o tej samej
wartości.
22. Organizator po zakończeniu konkursu prześle zwycięzcy kwestionariusz do
wypełnienia w celach podatkowych.
23. Nagrodę zwycięzcy Konkursu dostarcza Organizator.
24. Wszelkie pytania, uwagi lub reklamacje można kierować na adres mailowy:
biuro.biesiadowo@wp.pl.
25. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez
Organizatora.

