
REGULAMIN QUIZÓW ORGANIZOWANYCH  PRZEZ ADVISIUM - CHEFIK

 
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

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

2. Quizy będą udostępniane w okresie od 27 kwietnia 2020 do 15 czerwca 2020.

3. W okresie od 27 kwietnia 2020 do 15 czerwca 2020 będą zoraganizowane cztery quizy. Za
łączną punktację przyznaną we wszystkich Quizach zostaną przyznane nagrody za 3 
pierwsze miejsca.

4. Odpowiedzi na pytania quizowe należy wypełnić w formularz quizu, który jest 
udostępniamy na stronie chefik.pl oraz 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 QUIZACH 

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

a) jest obserwatorem profilu ProgramChefik na Facebook.com
b) zapoznała się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego treść
c) osoby małoletnie nie posiadające zdolności do czynności prawnych są 
reprezentowane przez Rodzica lub Opiekuna Prawnego

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

§ 3 ZASADY KONKURSU I NAGRODY 

1. Przedmiotem Quizów jest udzielenie odpowiedzi na pytania w fomularzu quizowym 
zamieszczonym  przez Organizatora na stronie chefik.pl oraz profilu ProgramChefik w portalu
Facebook.

2. Podstawą przyznawania nagród będzie ranking stworzony na bazie punktów zliczanych za 
poprawne odpowiedzi.



3. W rankingu brane jest pod uwage pierwsze wypełnienie quizu.

4. Nagrody otrzymają osoby które zajmą pierwsze trzy miejsca.

5. Nagrodami w Quize są:
I  miejsce – koszulka “Chefik” (T-Shirt)
II miejsce – kubek “Chefik”
III miejsce – worek płócienny “Chefik” 

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

7. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu 3 
(trzech) dni od zakończenia Quizów.

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 QUIZU 

1. Warunkiem udziału w Quizie jest podanie przez Uczestnika Quizów prawdziwych danych 
osobowych dotyczących poczty elektronicznej, imienia i nazwiska dziecka – uczestnika 
Quizów – oraz miejscowości zamieszkania.

2. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Quizu 
oraz w związku z wydaniem nagród.

3. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania danych wymienionych w p. 1. (z 
pominięciem adresu email) w celu opublikowania listy zwycięzców.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

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


