
Regulamin konkursu Zombie Samurai i PizzaPortal.pl  !
1.  Postanowienia ogólne. 
1.1. Konkurs organizowany jest przez 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 KRS0000340368, REGON: 100768531 zwany dalej: 
„Organizatorem”. 

1.2.Regulamin jest jedynym dokumentem, który określa prawa i obowiązki Uczestników 
Konkursu.  

1.3.Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  
1.4.Definicje:  !

Regulamin - niniejszy regulamin;  
Konkurs - Konkurs opisywany w poszczególnych punktach niniejszego Regulaminu;  
Organizator – serwis PizzaPortal.pl. 
Uczestnik Konkursu – osoba fizyczna, która zgłosi się do udziału w konkursie;  
Komisja Konkursowa – osoby fizyczne oraz pracownik Organizatora Konkursu.  !

2. Uczestnictwo w Konkursie. 
2.1.Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne. 
2.2.Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Mogą w nim brać udział osoby pełnoletnie lub 

niepełnoletnie za zgodą prawnego opiekuna.  
2.3.Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora.  
2.4.W Konkursie mogą wziąć udział czytelnicy i osoby odwiedzające serwis ZombieSamurai.pl, 

na którym zostanie ogłoszona treść Konkursu.  
2.5.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.  

2.6.Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa 
do nagrody, nie można przenosić na inne osoby. 

2.7.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych 
osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem 
prawa do Nagrody. !

3.  Przebieg i warunki udziału w Konkursie. 
3.1.Celem Konkursu jest wyłonienie zwycięzców. 

3.2.Rozpoczęcie Konkursu przypada na dzień 14.08.2014r , a jego zakończenie nastąpi 
22.08.2014r.  

3.3.Konkurs odbywa się na stronie www.zombiesamurai.pl we współpracy ze Organizatorem, 
serwisem PizzaPortal.pl.  

3.4.Aby wziąć udział w konkursie, należy udzielić odpowiedzi na pytanie konkursowe, 
brzmiące: 

„Gdybyś mógł/ mogła zamówić dowolne jedzenie w dowolnym miejscu na świecie, to co 
to by było i dlaczego?” 
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3.5.Aby odpowiedzi zostały zakwalifikowane do Konkursu, muszą być one umieszczone w 
komentarzu na portalu Facebook, w miejscu podanym w opisie konkursu na stronie 
www.zombiesamurai.pl 

3.6.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z 
przyczyn od niego niezależnych, m. in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu 
Uczestnika Konkursu. 

3.7.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 jego danych osobowych przekazanych na blogu, w mailu po zakończeniu 
Konkursu, w formularzu konkursowym.  

3.8.Przesłane odpowiedzi mogą zostać wykorzystane w celach marketingowych przez 
Organizatora. 

!
!

4. Zasady wyłaniania zwycięzców w  Konkursie oraz rozstrzygnięcie 

4.1.Zwycięzcę Konkursu wybiera Komisja Konkursowa.  

4.2.Podstawą do ustalenia Zwycięzcy Konkurs, będą nadesłane odpowiedzi na pytanie 
konkursowe, z których Komisja Konkursowa, dokona wyboru najciekawszej odpowiedzi.  

4.3.Ocenie w Konkursie podlegać będą: fantazyjność oraz oryginalność odpowiedzi.  

4.4.Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie Organizatora, do dnia 29.08.14r. do 
godziny 23.59. 

4.5.Dodatkowo, Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej w ciągu 2 dni 
roboczych od daty zakończenia Konkursu za pomocą wiadomości prywatnej do konta z 
którego została wysłana odpowiedź na portalu Facebook.  

!
5. Nagroda Konkursowa 

5.1. Nagrodą główną w Konkursie będzie telefon Nokia Lumia 920 o wartości 1100zł brutto.  

5.2.Nagroda wydana zostanie zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Do 
Nagrody głównej zostanie dołączona nagroda pieniężna w wysokości 10 proc. wartości 
nagrody, która zostanie zaliczona na poczet podatku od nagród. 

5.3.Nagrodę Zwycięzcy Konkursu dostarcza Organizator. 

5.4.W przypadku nieprzyjęcia nagrody (albo braku odpowiedzi od Uczestnika w ciągu 7 dni od 
daty wysłania maila o wygranej) zostanie ona przekazana kolejnemu Uczestnikowi 
spełniającemu warunki Konkursu. 

5.5.Nie jest możliwe odstąpienie nagrody osobom trzecim ani wypłacenie jej równowartości w 
formie pieniężnej. 

5.6.Uczestnik Konkursu, poprzez udział w Konkursie, jednocześnie wyraża zgodę na bezpłatne, 
bezwarunkowe i bezterminowe przeniesienie majątkowych praw autorskich do nadesłanej 
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odpowiedzi na rzecz Organizatora, a w szczególności publikowanie w materiałach 
promocyjnych związanych i niezwiązanych z Konkursem. 

5.7.Odbiór nagrody oznacza zrzeczenie się wszelkich roszczeń w stosunku do Organizatora.  
5.8.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem 

lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikające z błędnego podania przez 
nagrodzonego uczestnika Konkursu numeru telefonu oraz adresu, na który zostało wysłane 
powiadomienie o nagrodzie. 

5.9.Nagroda zostanie przesłana do Zwycięzcy kurierem, po uprzednim otrzymaniu przez 
Organizatora wypełnionego kwestionariusza podatkowego.  

!
6. Uwagi Dodatkowe 

6.1.Wszelkie pytania, uwagi lub reklamacje można kierować na adres mailowy: 
biuro@pizzaportal.pl. W temacie wiadomości należy wpisać „Konkurs Zombie Samurai”.  

6.2.Złamanie ustaleń regulaminu Konkursu przez Uczestnika będzie oznaczało jego 
wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie.  

6.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą 
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.  

6.4. Zastrzegamy sobie możliwość dokonania zmian w regulaminie.
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