1. Organizator konkursu
Organizatorem konkursu „Kulinarny przepis na Świąteczny stół”, zwanego dalej Konkursem, jest:
„Społem” Oława Spółka z o.o. ul. Brzeska 19, 55-200 Oława 71 313 20 13 71 313 20 14
biuro@spolem.olawa.pl NIP 912-185-07-71 REGON 021076120 KRS 0000338291
Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym
Regulaminem) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
Konkurs będzie zorganizowany (rozgrywany) na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
2.

Konkurs prowadzony jest od 12.11.2021 r. do 27.11.2021 r.

Prace konkursowe opatrzone kartą udziału (załączona poniżej) przyjmowane będą
od dnia 12 listopada 2021 r. do dnia 27 listopada 2021 r. pod adresem wybranego sklepu Społem
Oława lub do biura „Społem” Oława Sp. z o.o. przy ul. Brzeskiej 19, 55-200 Oława, pokój nr. 13.
Prace przekazane/przesłane po tym terminie nie będą brały udziału w Konkursie.
Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do dnia 06 grudnia 2021 r.
Wraz z wynikami zostanie podany dokładny termin i miejsce spotkania laureatów konkursu i
wręczenia nagród.
3. Cele konkursu:
Celem Konkursu jest promocja marki Społem Oława
4. Uczestnicy konkursu:
• Konkurs adresowany jest do klientów „Społem” Oława Sp. z o.o.
• Uczestnicy startują w konkursie indywidualnie.
5.

Zasady konkursu:

Zgłoszenia kandydatur do udziału w Konkursie powinny zawierać:
a. Zdjęcie przepisu własnego autorstwa (dołączone do karty konkursowej lub wysłane na adres
mailowy konkurs@spolem.olawa.pl (obowiązkowe),
b. Przepis na danie świąteczne z wykorzystaniem 3 produktów konkursowych zakupionych w
sklepach Społem Oława (produkty konkursowe dostępne na stronie www.spolem.olawa.pl oraz w
sklepach Społem Oława oznaczone konkursową etykietą) (obowiązkowe),
c. Paragon/y z 3 produktami konkursowymi użytymi w przepisie, zakupionymi w Sklepach Społem
Oława (obowiązkowe)
d. Imię i nazwisko zgłaszającego (obowiązkowe),
e. Kontaktowy numer telefonu zgłaszanego kandydata (obowiązkowe)

6. Zastrzeżenia
W konkursie nie mogą brać udziału członkowie rodzin pracowników i współpracowników
Organizatora, a także podmiotów współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu
konkursu.
7.

Nadzór

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu sprawuje Jury konkursu wyłonione przez
Organizatora. W skład Jury wejdą osoby wskazane przez Organizatorów (nie mniej niż
trzy osoby).
8.

Kryteria oceny:

Jury oceniać będzie zgłoszone prace biorąc pod uwagę:
• oryginalność przepisów, pomysł,
• dokumentację fotograficzną,
9. Nagrody:
Nagrodzone i wyróżnione prace znajdą się w Książce Kucharskiej wydanej jako efekt
konkursu. Książka będzie ilustrowana nadesłanymi przez laureatów zdjęciami.
Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia przesłanych tekstów i zmian redakcyjnych.
Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody rzeczowe: trzy nagrody główne
oraz kilkanaście nagród wyróżnionych.
10. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Oddanie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem, przez uczestników,
zgody na przetwarzanie ich danych osobowych przez organizatorów w celu realizacji
konkursu oraz sporządzenie listy uczestników biorących udział w konkursie w celu
wytypowania osób nagrodzonych i wyróżnionych, a także na publikacje na stronie internetowej
www.spolem.olawa.pl imienia i nazwiska uczestnika konkursu w przypadku gdy
ten zostanie wyróżniony i/lub nagrodzony.

