
REGULAMIN KONKURSU 
 
§ 1 
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
1. Organizatorem Konkursu jest portal glosmazur24.pl – Młynowo 16A, 11-700 Mrągowo 
 
2. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie Facebook: Głosy Warmii 
i Mazur 
 
Rozstrzygnięcie nastąpi do końca piątku (30 czerwca 2022r.) 
 
Odbiór: bon należy odebrać w czasie trwania V Festiwalu Smaków Food Trucków w Mrągowie 

§ 2 
 
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 
 
1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która: 
 
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności 
prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna 
prawnego. 
 
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków: a) 

osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1. 
 
b) W komentarzu pod postem Uczestnik musi odpowiedzieć na zadane pytanie: 
 
c) Uczestnik musi mieć polubiony fanpage Głosy Warmii i Mazur 
 
§ 3 
 
NAGRODY I ODBIÓR 
 
1. Nagroda w Konkursie: 
 
Bon na dowolnie wybrane danie podczas IV Festiwalu Smaków Food Trucków w Mrągowie 
 
2. Zdobywcą nagrody w Konkursie będzie uczestnik, wyłoniony przez Komisję Konkursową. 
 
3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję 
 
Konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego 
Regulaminu rozstrzyga Organizator. 
 
4. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook 
 
5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien 
 
6. Nagrodę odbiera uczestnik bezpośrednio na festiwalu Food Trucków w określonych godzinach. 
 
7. Zgłaszając się po odbiór bonu należy wybrać food truck 
 
- bony można odebrać w namiocie Food Trucków. 
 
8. Może się zdarzyć, że food truck się wyprzeda lub skończą się do niego bony wówczas należy 



wybrać bon do innego Food Trucka 
 

9. Przy odbiorze bonu należy mieć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość osoby, która wygrała 
 

bon 
 

10. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za 
konkurs prowadzony przez portal glosmazur24.pl i fanpage Głosy Warmii i Mazur. 
 

11. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis 
 

Facebook, ani z nim związany. 
 

§ 4 
 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 
 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych 
 

danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do 
przekazania nagrody. 
 

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na 
 

przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą 
przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody. 
 

§ 5 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

Organizator ma prawo 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. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu 
opublikowania go na stronie internetowej glosymazur24.pl. 


