
Regulamin Konkursu „Zdrowo, lekko i smacznie z Sonko”  
 

Niniejszy regulamin określa zasady, zakres oraz warunki uczestnictwa w 

Konkursie pod patronatem Sonko Sp. z o.o. 

 

§1  Postanowienia Ogólne 

 

Organizatorem Konkursu „Zdrowo, lekko i smacznie z Sonko” (dalej „Konkurs”) 

jest strona www.fantazjesmaku.weebly.com, a Sponsorem nagród firma Sonko Sp. z 

o.o. 

 

Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego 

przebiegu. 

Konkurs prowadzony jest na stronie www.fantazjesmaku.weebly.com 

Konkurs rozpoczyna się 24/11/2014, a kończy się dnia 08/12/2014 (dalej „czas 

trwania konkursu”). 

 

§2 Warunki wzięcia udziału w Konkursie: 

 

Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne. 

 

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną 

zdolność do czynności prawnych. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy 

Organizatora, Sponsora oraz członkowie ich rodzin, tj. ich małżonkowie, dzieci, 

rodzice oraz rodzeństwo. 

 

Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika 

Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w 

nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które 

uprawniają go do udziału w Konkursie.  

 

Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym 

także prawa do nagrody, nie można przenosić na inne osoby. 

 

Uczestnicy zostawią pod wpisem konkursowym na stronie 

www.fantazjesmaku.weebly.com informację w komentarzu  o wysłanym zgłoszeniu. 

 

§3 Zasady i Przebieg Konkursu 

 

Zadaniem Uczestników jest przesłanie na adres mailowy drjodlowska@gmail.com 

przepisu wraz ze zdjęciem na pastę do wafli ryżowych lub błonnikowych z działu 

produkty na stronie www.sonko.pl. Na zdjęciu dokumentującym przepis muszą 

pojawić się również wybrane wafle ryżowe lub błonnikowe.   

 

W przepisie należy podać rodzaj wybranego produktu ze strony www.sonko.pl.   

 

Każdy Uczestnik może wysłać maksymalnie trzy zgłoszenia. 

 

Wyniki Konkursu opublikowane zostaną na stronie www.fantazjesmaku.weebly.com do 

dnia 12.12.2014r. 

 

W terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od ogłoszenia wyników Konkursu 

zwycięzca jest zobowiązany do podania następujących informacji: 

 

    Imię i nazwisko 

    Adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Nagroda zostanie przesłana pocztą na podany adres na koszt Sponsora w terminie 

nie dłuższym niż 7 dni roboczych od momentu podania danych do wysyłki. 

 

Poprzez zgłoszenie przepisu do Konkursu w sposób wyżej określony, Uczestnik 

Konkursu oświadcza, że treść i forma każdej z zamieszczonych wypowiedzi 

konkursowych nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób 

trzecich, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia każdej z 

wypowiedzi konkursowych. 
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W drodze Konkursu Organizator wyłoni trzy najciekawsze przepisy, spośród 

których Sponsor nagród Konkursu wyłoni zwycięzcę.  

 

§4 Dane Osobowe 

 

Dane osobowe zwycięzców będą przetwarzane przez Sponsora nagród oraz 

Organizatora Konkursu wyłącznie w celach realizacji wysyłki nagród do 

zwycięzców. Uczestniczy mają prawo wyrazić zgodę na przetwarzanie danych. Dane 

przekazywane są dobrowolnie. 

 

§5 Nagrody 

 

Uczestnik, który przyśle najciekawszy pomysł kulinarny, zostanie nagrodzony 

paczką produktów firmy Sonko Sp. z o.o. zawierającą: 

Snacki błonnikowe pizza 

Snacki błonnikowe bruschetta 

Snacki błonnikowe włoskie 

Snacki błonnikowe 7warzyw 

Wafle ryżowe z pestkami dyni 

Wafle ryżowe z solą morską 

Wafle ryżowe z wiesiołkiem i siemieniem lnianym 

Wafle ryżowe musli z algami morskimi, bananem i kokosem 

Pieczywo lekkie 7ziaren 170g 

Pieczywo lekkie żytnie 170g 

 

§6 Postanowienia Końcowe: 

 

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu mogą zostać uzyskane pod adresem e-mail 

drjodlowska@gmail.com 

Regulamin będzie dostępny na stronie www.fantazjesmaku.weebly.com. 

Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika tego 

regulaminu. 

Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji zwycięskich przepisów wraz z 

nadesłanymi zdjęciami. 

W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały 

przepisy prawa polskiego. 

Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie, ani za 

wykorzystywanie przez Organizatora elementów Zgłoszenia Konkursowego w 

jakikolwiek sposób (np. publikacji na stronie www, profilu facebookowym itp.). 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie otrzymanie lub opóźnione 

otrzymanie od Uczestnika zgłoszenia konkursowego z przyczyn od niego 

niezależnych, w szczególności z przyczyn leżących po stronie administratora 

serwera. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników 

postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności jeżeli treść Zgłoszenia 

będzie sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie 

sprzeczna z dobrymi obyczajami albo będzie opisywać sytuacje lub zdarzenia, 

które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia i ludzi zwierząt. 

Organizator i Współorganizator zastrzegają sobie prawo do dochodzenia roszczeń 

z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora w związku z 

niespełnieniem przez danego Użytkownika wymogów określonych w zdaniu 

poprzednim. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z 

przyczyn leżących po stronie Uczestnika Konkursu. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek 

przeszkody w komunikacji z Uczestnikami wynikające z przyczyn niezależnych od 

niego. 

Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent 

pieniężny. 

Wszelkie reklamacje z tytułu organizowanego konkursu powinny być składane na 

piśmie na adres Organizatora. 

Organizator w terminie 30 dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy reklamację i 

pisemnie poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku. 
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