
Regulamin konkursu-promocji 45 lat z Panem Steskalem

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu-promocji jest PiekarnioCukiernia Delikatesy Ryszard Steskal Spółka Jawna (KRS: 
0000060365, NIP: 7352445621, Regon: 492728565) z siedzibą przy ulicy Krakowskiej 1 w Jabłonce (34-480).

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
3. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.konkurs.pansteskal.pl oraz w sklepach i punktach sprzedaży należących 

do Organizatora. 

Warunki uczestnictwa

5. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć skończone 18 lat.
6. Warunkiem udziału w konkursie jest dokonanie zakupów za kwotę minimum 45 zł w dowolnym punkcie sprzedaży 

należącym do organizatora i zachowanie paragonu lub faktury zakupu.
7. Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie kuponu konkursowego i wrzucenie go do jednej z urn  

znajdujących się w następujących lokalizacjach: 
• Czarny Dunajec, Rynek 1
• Jabłonka, ul. Krakowska 1
• Nowy Targ, pl. Evry 2
• Nowy Targ, ul. Kowaniec 153
• Nowy Targ, ul. Szaflarska 144
• Rabka, ul. Chopina 16

8. Konkurs trwa przez 45 dni od 24 września 2020 tj do dn. 8 listopada 2020 do godziny 23:59.
9. Wyniki będą ogłaszane na bieżąco w każdy kolejny czwartek za pośrednictwem fanpage firmowego dostępnego 

pod adresem www.facebook.com/pansteskal oraz na stronie www.konkurs.pansteskal.pl.

Zasady konkursu-promocji

10. Zwycięzcą nagrody tygodnia w danym sklepie okaże się uczestnik, który spełni warunki udziału w konkursie i w 
najciekawszy zdaniem komisji sposób odpowie na pytania konkursowe umieszczone na kuponach i na stronie 
www.konkurs.pansteskal.pl

11. Uczestnicy, mogą zgłaszać dowolną ilość kuponów przy założeniu, że każdemu zgłoszeniu towarzyszyć będzie 
kolejny zakup na kwotę minimum 45 złotych.

12. W każdym pełnym tygodniu trwania konkursu w każdym ze sklepów do wygrania będzie nagroda główna. Harmo-
nogram nagród głównych:
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13. Organizator powoła komisję konkursową, która będzie czuwać nad prawidłowym przebiegiem konkursu i wytypu-
je zwycięzców.

14. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem telefonu 
lub przez adres e-mail.

Nagrody

15. Nagrodami w konkursie na ilość paragonów spełniających warunki są
• Telewizor LG
• Zestaw garnków Ambition
• Odkurzacz Elektrolux
• Żelazko generator pary
• Wyciskarka Gotie
• Pralka Whirlpool

16. Zestaw urządzeń dla aktywnych o zawartości: GARMIN opaska Vivofit, Audio technica Słuchawki bezprzewodowe, 
SPOKEY hulajnoga , PHILIPS multigroom.

17. Organizator rezerwuje sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród według własnego uznania.
18. Nagrodę można odebrać w siedzibie Organizatora.
19. Nagrodę należy odebrać nie później niż do dnia 30 listopada 2020 r. Po tym terminie nagroda traci ważność.
20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie 

uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy wypełnianiu kuponów w wersji 

papierowej czy internetowej.
22. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w spo-

sób niedozwolony, uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

23. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie 
trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

24. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
25. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnie-

nie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs”
26. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

Postanowienia końcowe

27. Organizator przetwarza dane osobowe uczestników w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu. Admi-
nistratorem danych osobowych uczestników jest Piekarnio Cukiernia Delikatesy Ryszard Steskal Spółka Jawna, 
tj. Organizator. Dane nie będą udostępniane żadnym podmiotom. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do 
wglądu w swoje dane, jak również prawo to ich skorygowania i usunięcia.

28. Uczestnik konkursu biorąc z nim udział oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem.
29. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora w swoich materiałach promocyjnych tre-

ści stworzonych przez siebie na potrzeby konkursu. Uczestnik zrzeka się przy tym autorskich praw majątkowych 
do treści opublikowanych w ramach konkursu i jakichkolwiek roszczeń zeń wynikających.

30. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy 
prawa.

31. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla 
siedziby Organizatora.

32. 33. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach 
będzie zamieszczona na Fanpage.


