
Regulamin Konkursu „Wakacyjne śniadanie Przedszkolaka” 

 
1. Regulamin określa zasady konkursu „Wakacyjne śniadanie Przedszkolaka” (zwanego dalej 

„Konkursem”).  

2. Organizatorem konkursu jest firma AZP Sp. Z o.o., z siedzibą przy ul. Gwiaździstej 5c/1 w 

Warszawie (kod 01-651), REGON 147279070, NIP 525 25 88 768 (zwana dalej „Organizatorem”). 

3. Konkurs ogłoszony jest na fanpage’u oraz na stronie zdrowyprzedszkolak.pl. 

4. Konkurs trwa od 14 do 26 lipca 2015 r. 

5. W Konkursie mogą brać udział wszyscy użytkownicy Internetu, z wyjątkiem pracowników 

organizatora i innych podmiotów współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu konkursu 

6. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę Uczestnika na przechowywanie i przetwarzanie 

jego danych osobowych przez Organizatora w celach związanych z organizacją Konkursu. 

7. Aby wziąć udział w konkursie należy: 

A. Stworzyć przepis na "Wakacyjne śniadanie przedszkolaka".  

B. W przepisie powinny znaleźć się produkty dostępne w sklepie e-

zdrowyprzedszkolak.pl (ilość produktów dowolna). 

C. Podać nazwy użytych produktów. 

D. Dołączyć zdjęcie potrawy.  

E. Udostępnić post z konkursem na swoim profilu Facebook.  

8. Przepis wraz ze zdjęciem należy przesłać na adres kontakt@zdrowyprzedszkolak.pl.   

9. Jury, w skład którego wchodzi trzech przedstawicieli Akademii Zdrowego Przedszkolaka 

wyłoni 5 zwycięzców. 

10. Nagrodami w Konkursie jest 5 książek „Zdrowy maluch. Poradnik żywieniowy dla rodziców” 

autorstwa Magdaleny Sikoń i Moniki Skowron, wydawnictwa Galaktyka. 

11. Sponsorem nagród jest wydawnictwo „Galaktyka”. 

12. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 27 lipca 2015r. 

13. Zwycięskie przepisy wraz ze zdjęciami potraw zostaną opublikowane na stronie 

zdrowyprzedszkolak.pl oraz fanpag’u. Uczestnicy konkursu, przesyłając swoje prace wyrażają 

zgodę na ich publikację. 

14. Zwycięzcy konkursu zostaną poinformowani o wygranej drogą mailową. W przypadku nie 

nadesłania swoich danych w przeciągu 7 dni od daty powiadomienia o wygranej, nagroda zostaje 

przyznana kolejnej osobie. 

15. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej 

najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu na adres Organizatora: Akademia 

Zdrowego Przedszkolaka, ul. Gwiaździsta 5c/1 w Warszawie (kod 01-651) 

16. Konkurs nie jest "grą losową" w rozumieniu ustawy z 19.11.2009r. o grach hazardowych (Dz. 

U. Nr 201, poz. 1540). 

17. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za: 

http://www.zdrowyprzedszkolak.pl/
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a. zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie 

przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń 

losowych, w tym o charakterze siły wyższej, 

 

b. nie doręczenie Uczestnikowi nagrody spowodowane podaniem błędnych danych adresowych 

c. świadczone przez Pocztę Polską usługi pocztowe. 

18. Organizator nie pokrywa kosztów związanych z wysyłką nagród poza teren Polski. Nagroda 

może być dostarczona na koszt zwycięzcy. 

19. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku 

zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie 

Konkursu. 

20. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu. 

21. Treść niniejszego Regulaminu znajduje się na stronie www.zdrowyprzedszkolak.pl. 

22. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 

23. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

 

 

 

 

 
 
 

 

 


