
Regulamin konkursu „WIOSENNE ZUPY ”,  
zwany dalej „Regulaminem” 

 
 

 
§ 1. 

[Organizator] 
 

1. Organizatorem konkursu „WIOSENNE ZUPY” (dalej „Konkurs”) jest  Anna Pytkowska, właścicielka serwisu 
http://nietylkopasta.pl   

2. Organizator przeprowadza Konkurs w serwisach Durszlak.pl i Zmiksowani.pl, przy pomocy akcji 
„WIOSENNE ZUPY” oraz w ramach serwisu http://nietylkopasta.pl i portalu społecznościowego 
Facebook przy użyciu strony na Facebooku „Nie tylko pasta” (http://www.facebook.com/nietylkopasta)  

3. Sponsorem nagród w konkursie jest firma LIOP Aleksandra Grabias, ul. Kawaleryjska 4/49, 20-552 Lublin 

4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani 
powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook, oraz właścicielami 
serwisu Durszlak.pl i Zmiksowani.pl.  

5. Organizator oświadcza, że dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora jako administratora 
danych osobowych będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, 
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.).  

 

§ 2. 

[Warunki uczestnictwa w Konkursie] 

1. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.  
2. W Konkursie mogą brać udział wszystkie osoby fizyczne, będące konsumentami w rozumieniu art. 22 1 

kodeksu cywilnego, przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, które są osobami pełnoletnimi lub 
posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych.  

3. Udział w Konkursie i udostępnienie związanych z udziałem danych jest całkowicie dobrowolne.  
4. Osoby spełniające opisane powyżej wymagania uczestnictwa w Konkursie, mogą przystąpić do Konkursu. 

Przystąpienie do konkursu następuje z chwilą spełnienia kumulatywnie następujących czynności:  
a. zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowanie go,  
b. zgłoszenie przepisu umieszczonego na własnym blogu za pomocą Akcji „WIOSENNE ZUPY” w 

serwisie Durszlak.pl lub Zmiksowani.pl,  
lub 

c. wysłanie przepisu wraz ze zdjęciem i danymi kontaktowymi na adres email: 
kontakt@nietylkopasta.pl  

d. Polubienie stron na Facebooku: 
i. Nie tylko pasta: https://www.facebook.com/nietylkopasta 

ii. Liop: https://www.facebook.com/pages/LIOP/119737508174090  
iii. Interio: https://www.facebook.com/Duna.Interio  

5. Osoba, która przystąpiła do konkursu jest związana warunkami niniejszego Regulaminu (dalej „Uczestnik”). 
6. Organizator ma prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie Konkursu w dowolnym momencie jego 

trwania.  
 

 
§ 3. 

[Zasady i przebieg konkursu] 
 

1. Konkurs trwa od dnia 24.04.2013 r. do 22.05.2013 r.  
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2. Do konkursu mogą być zgłaszane przepisy na zupy. Przepisy, które nie spełnią tego wymogu, będą 

odrzucane przez organizatora. 

3. W dniu 25.05.2012r. na blogu http://nietylkopasta.pl oraz na stronie „Nie tylko pasta” na Facebooku 

zostaną ogłoszeni zwycięzcy w konkursie. 

4. Zwycięzców wybierze organizator konkursu. Organizator będzie brał pod uwagę: 

a. Oryginalność przepisu 

b. Kompozycje zdjęcia potrawy 

c. Pomysłowość i kreatywność 

 
§ 4. 

[Nagrody] 
 

1. Wśród wszystkich uczestników zostaną wybrane: 

 1 nagroda: Waga Granny Contento - wartość nagrody ok. 159 zł + bon rabatowy 20% do 
sklepu LIOP 

 2 nagroda: Moździerz M Steady Contento - wartosć nagrody ok. 89 zł + bon rabatowy 20% do 
sklepu LIOP 

 3 nagroda: 2 Zaparzaczki Twiggy Contento - wartość nagrody ok. 70 zł + bon rabatowy 20% do 
sklepu LIOP 

2. O przyznaniu Nagrody Uczestnik zostanie poinformowany przez Organizatora za pośrednictwem 

wiadomości e-mail pod adresem podanym przez Uczestnika podczas zgłoszenia do konkursu, lub przez 

serwisy Durszlak.pl i Zmiksowani.pl. 

3. Ze zdobywcą Nagród Organizator kontaktować się będzie w ciągu 7 dni od momentu wygranej. 

4. Warunkiem wydania Nagrody, jest wysłanie przez Uczestnika odpowiedzi zwrotnej do Organizatora, w 

terminie 7 dni od daty otrzymania wiadomości z informacją o przyznaniu Nagrody, zawierającą informacje 

o danych adresowych, pod które ma zostać przesłana nagroda. Organizator nie ponosi odpowiedzialności 

za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w 

przypadku:  

 podania danych adresowych po upływie wyznaczonego terminu,  

 niepodania danych adresowych w wyznaczonym terminie,  

 podania błędnych, niepełnych danych adresowych,  

 nastąpienia zmiany danych adresowych Uczestnika, o których Organizator nie został należycie 

poinformowany.  

5. Uczestnik traci prawo do Nagrody w przypadku złamania któregokolwiek punktu z niniejszego Regulaminu.  

6. Uczestnik nie może przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią.  

7. Uczestnik może zrzec się prawa do Nagrody.  

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie 

Uczestnika, a także innych podmiotów niezależnych od Organizatora. 

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia przesyłki wysyłanej w 

imieniu Zleceniodawcy za pośrednictwem operatora 

10. Nagrody zostaną wysłane w imieniu organizatora konkursu przez sponsora nagród, firmę LIOP 

 

§ 5. 

[Postanowienia końcowe] 

 

1. Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych 

na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.  

2. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu. 
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