
REGULAMIN KONKURSÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ ADVISIUM - CHEFIK

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Konkursów jest Advisium – Chefik z siedzibą we Wrocławiu ul. Kobierzycka 3/2 52-
315 Wrocław

2. Konkursy będą udostępniane w okresie od 19 maja 2020 do 19 czerwca 2020.

3. W okresie od 19 maja 2020 do 19 czerwca 2020 będą zorganizowane cztery Konkursy, a nagrody 
przyznawane będą za każdy z nich.

4. O rozstrzygnięciu Konkursu będzie decydowało jury powołane przez Organizatora. 

5. Aby zgłosić się do konkursu należy wykonać zadanie konkursowe, które udostępniamy na portalu 
społecznościowym Facebook w profilu ProgramChefik.

5. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach 
wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/
w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

a) jest obserwatorem profilu ProgramChefik na Facebook.com

b) zapoznała się z regulaminem konkursu na stronie www.chefik.pl

c) osoby małoletnie nie posiadające zdolności do czynności prawnych są reprezentowane przez  
Rodzica lub Opiekuna Prawnego

2. W Konkursie mogą brać udział tylko osoby uczestniczące w zajęciach online.

§ 3 ZASADY KONKURSU I NAGRODY 

1. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie określonego zadania w danym konkursie zamieszczonym 
przez Organizatora na profilu ProgramChefik w portalu Facebook.

2. Podstawą przyznawania nagród będzie opinia jury.

3. Kryteria wybrania zwycięzcy każdego Konkursu określa jury.

4. Nagrodę otrzymują trzej uczestnicy w każdym z Konkursów za zajęcie odpowiednio I, II i III miejsca.



5. Nagrodą każdego Konkursu jest figurka wydrukowana na drukarce 3D, którą zwycięzcy wybierają 
sami z katalogu Organizatora będącego załącznikiem do niniejszego regulaminu.

6. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji 
rozstrzyga Organizator.

7. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu 3 (trzech) 
dni od zakończenia Konkursu.

8. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć 
pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Organizatora w terminie 3 (trzech) dni od dnia 
wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody.

9. Za przekazanie nagród zwycięzcom odpowiedzialny będzie Organizator.

§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest wykonanie zadania i udostępnienie go na swoim profilu na 
portalu Facebook.com oraz oznaczenie profilu Organizatora.

2. Udostępnione dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu 
oraz w związku z wydaniem nagród.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na 
pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów 
poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin 
obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie.



ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU

Niniejszy załącznik zawiera figurki, spośród których zwycięzcy konkursu wybiera jedną jako nagrodę.














