REGULAMIN KONKURSU "Spróbuj więcej, zapłać mniej!" (dalej „Regulamin”)
§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
• Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą
„Spróbuj więcej, zapłać mniej!”, zwany dalej „Konkursem”.
• Organizatorem konkursu jest spółka MAP SYSTEM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Katowicach (40-870), ul. Aleja Bolesława Krzywoustego 6/7, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w
Katowicach Wydział VIII Gospodarczy - KRS pod numerem KRS: 0000086666, posługująca się
numerem NIP: 6342450169, REGON: 003511416, zwane dalej „Organizatorem”.
• Celem Konkursu jest budowanie pozytywnego wizerunku Kompleksu Sztygarka w Internecie.
• Organizator przeprowadza Konkurs, korzystając z kontaktu za pomocą komunikatora
Messenger oraz wiadomości MMS z fanami.
• Konkurs będzie trwał od 04.12.2020 roku do 18.12.2020 roku.
• W dniu 22.12.2020 roku zostaną ogłoszone wyniki konkursu
• Konkurs nie jest organizowany, wspierany ani sponsorowany przez serwis facebook.com.
• Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
• Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem w Konkursie danych osobowych jest
dobrowolne.
• Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu
Konkursu.
• Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień
Regulaminu. Naruszenie przez Uczestnika tego zobowiązania stanowi podstawę odmowy
wydania nagrody i anulowania wygranej lub dochodzenia jej zwrotu lub zwrotu jej równowartości
jako od podmiotu nieuprawnionego do uczestnictwa w Konkursie.
• Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.).
§2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
• Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.
Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców
małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
• Z udziału w Konkursie wyłączone są osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności
prawnych, jak i osoby niepełnoletnie.
• Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest łączne spełnienie przez Uczestnika następujących
warunków:
1. akceptacja niniejszego Regulaminu,
2. udział w zadaniu konkursowym organizowanym przez Organizatora, polegającym na:
● zbieraniu przez Uczestnika paragonów fiskalnych za zamówienia w Restauracji Prezydent,
zwanych dalej "Paragonami", lub faktur VAT, zwanych dalej “Fakturami” w okresie od
04.12.2020 do 18.12.2020.
● przesłaniu przez Uczestnika do Organizatora zdjęć lub skanów wskazanych Paragonów
lub Faktur za pomocą komunikatora Messenger oraz wiadomości MMS w okresie między
19.12.2020 a 21.12.2020.

• przesłane przez Uczestnika Paragony mogą dotyczyć wyłącznie zamówień składanych na
adres Uczestnika, lub w przypadku zamówień składanych telefonicznie z odbiorem osobistym,
wyłącznie zamówień składanych na numer kontaktowy Uczestnika.
• Konkurs nie obejmuje Paragonów i Faktur dotyczących zamówień składanych poprzez serwis
pyszne.pl, oferty świątecznej 2020 oraz oferty sylwestrowej 2020.
• uczestnik może udostępnić konkurs na swoim profilu na facebooku, jednak nie jest to
konieczny warunek uczestnictwa w konkursie wymagany przez Organizatora.
• Uczestnik oświadcza, że nie będzie domagał się jakichkolwiek roszczeń z tytułu wykorzystania
jego imienia przez Organizatora. Wykorzystanie przez Organizatora pełnego imienia i nazwiska
lub nazwy firmy Uczestnika jest dobrowolne i uzależnione od zgody Uczestnika.
• W przypadku naruszenia regulaminu Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy
rozpatrzenia zgłoszenia konkursowego, wydania nagrody lub anulowania wygranej lub też, jeśli
została ona już wydana, prawo do żądania zwrotu jej równowartości w terminie
nieprzekraczającym 7 dni od daty wezwania takiego Uczestnika do zwrotu.
§3 TRYB WYŁONIENIA ZWYCIĘZCÓW
• Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa komisja powołana przez Organizatora
zwana dalej „Komisją”. Komisja będzie sprawować pieczę nad procesem wyłaniania zwycięzcy
nagrody zgodnie z następującymi zasadami:
• Zwycięzcą konkursu zostanie Uczestnik, który w okresie od 19.12.2020 roku do 21.12.2020
roku prześle Paragony o najwyższej kumulatywnej wartości.
• Komisja dokona zsumowania kumulatywnych wartości Paragonów poszczególnych
Uczestników.
• Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 22.12.2020 roku. Okres ten może się wydłużyć z
przyczyn niezależnych od Organizatora, o czym będzie on na bieżąco informował na stronie
https://www.facebook.com/sztygarka.chorzow.
• Wyniki Konkursu, dane uczestników, którzy zwyciężyli w Konkursie będą publikowane na
fanpageu organizatora.
§4 NAGRODY
• Nagrodę w Konkursie stanowi voucher upoważniający do 20% rabatu na telefoniczne
zamówienia na wynos i w dostawie w Restauracji Prezydent ważny przez okres od 04.01.2021
do 18.01.2021 roku, nazywany dalej “Voucherem”.
• Voucher obowiązuje wyłącznie na zamówienia złożone przez Uczestnika, który został
wyłoniony jako zwycięzcą konkursu.
• Voucher obowiązuje wyłącznie na zamówienia złożone z adresu Uczestnika, który został
wyłoniony jako zwycięzca konkursu.
• Voucher obowiązuje wyłącznie na zamówienia złożone na numer telefonu kontaktowego
Uczestnika, który został wyłoniony jako zwycięzca konkursu.
• Voucher nie obejmuje zamówień składanych poprzez serwis pyszne.pl, dotyczących oferty
świątecznej 2020, oraz oferty sylwestrowej 2020.
§5 NARUSZENIE REGULAMINU
• W przypadku naruszenia Regulaminu Organizator może wykluczyć Uczestnika z Konkursu.
• W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, wielokrotnego niepoprawnego
zgłaszania udziału, prośby wyłudzenia nagrody, prośby złamania zabezpieczeń skrzynki
Facebook lub innych działań sprzecznych z ideą i celem Konkursu, danemu Uczestnikowi nie

będzie przysługiwała nagroda, nawet mimo wcześniejszego jej przyznania. W wypadku takim
zgłoszenie Uczestnika zostanie anulowane.
• Organizator samodzielnie lub na wniosek Uczestników Konkursu ma prawo anulować
zgłoszenie konkursowe Uczestnika, gdy zaistnieje podejrzenie, że zgłoszenie to narusza
niniejszy Regulamin.
§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
• Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady uczestnictwa w
Konkursie dla Uczestników.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, które uniemożliwiają lub utrudniają
prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie mógł przewidzieć, lub którym nie mógł
zapobiec pomimo dochowania należytej staranności.
• Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień niniejszego
Regulaminu w każdym czasie, a także do zawieszenia, przerwania, przedłużenia lub odwołania
Konkursu bez podania przyczyn z poszanowaniem praw uprzednio nabytych przez
Uczestników. Uczestnicy zostaną powiadomieni o zmianach Regulaminu poprzez fanpage
organizatora.
• Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie
informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące
przepisy prawa.
• Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na fanpage Kompleksu
Sztygarka.
• W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące
przepisy prawa.

