Regulamin konkursu „Zaostrzamy apetyt na świetną formę”
1. Organizatorem konkursu jest OCTIM Wytwórnia Octu i Musztardy
Sp. z o.o. w Olsztynku przy współpracy z Wojciechem Kopeć.
2. Konkurs rozpoczyna się 6 maja 2016 r. i trwać będzie do 5 czerwca
2016 r. do godz. 23:59.
3. Ogłoszenie wyników będzie miało miejsce 10 czerwca 2016 r. o
godz.15:00 na profilu firmy na Facebook.com oraz na
www.octim.com.pl.
4. W konkursie mogą brać udział wszystkie osoby, które spełnią
wymagania konkursowe.
5. Zadanie konkursowe: na adres mailowy konkurs@octim.com.pl
należy przesłać przepis na potrawę dla sportowca – z
wykorzystaniem produktu OCTIM. Do maila oprócz przepisu i
danych kontaktowych należy dołączyć skan lub zdjęcie paragonu
zrealizowanego między 6 maja i 5 czerwca 2016 r. z widniejącymi
na nim trzema produktami OCTIM.
6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest załączenie skanu lub
zdjęcia paragonu potwierdzającego dokonanie zakupu trzech
produktów OCTIM w wyżej wymienionym terminie.
7. W zgłoszeniu konkursowym należy podać imię, nazwisko, adres do
wysyłki nagrody, numer telefonu oraz miasto, w którym w przypadku
zajęcia pierwszego miejsca zwycięzca chciałby odbyć trening z
Wojciechem Kopeć (do wyboru: Warszawa lub Olsztyn).
8. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów
konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
9. Przepisy przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi,
wcześniej nieopublikowanymi.
10. Każdy z uczestników konkursu może przesłać tylko jedno
zgłoszenie konkursowe.
11. Uczestnik konkursu przekazując przepis oświadcza, że przysługuje
mu prawo majątkowe i osobiste do przekazanej pracy.
12. Jury powołane przez organizatora spośród przekazanych prac
wyłoni laureatów konkursu.
13. Kryteria oceny prac: zdrowy charakter dania, oryginalność, zawarcie
w przepisie produktu OCTIM.
14. Nagrodzone zostaną 3 miejsca na podium. Organizator zastrzega sobie możliwość
wręczenia specjalnych wyróżnień.
15. Nagrody: 1 miejsce: indywidualny trening z Wojciechem Kopeć (trwający 1
godzinę), plan treningowy opracowany przez Wojciecha Kopeć po rozmowie ze
zwycięzcą i kosz produktów OCTIM, 2 miejsce: zestaw produktów OCTIM, 3
miejsce: zestaw produktów OCTIM.
16. Realizacja nagrody głównej (trening z Wojciechem Kopeć) nastąpi po
indywidualnym ustaleniu terminu ze zwycięzcą. Pozostałe nagrody zostaną
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przesłane kurierem pod wskazane w zgłoszeniu konkursowym adresy.
17. Czas realizacji nagrody głównej: 30 dni od dnia ogłoszenia wyników (do
10.07.2016 r.)
18. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród, jest
ostateczna.
19. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich
równowartość pieniężną.
20. Naruszenie przez uczestnika któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać
będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.
Postanowienia końcowe:
1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na zamieszczenie przepisu na
stronie internetowej OCTIM i na profilu firmy na Facebook.com.
2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
3. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie internetowej OCTIM.
Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych w rozumieniu ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2135), jest
OCTIM Wytwórnia Octu i Musztardy Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynku, ul. Zielona 2, 11015 Olsztynek (dalej „OCTIM”). Zebrane dane będą przetwarzane przez OCTIM wyłącznie
w celu przeprowadzenia konkursu i wyłonienia jego zwycięzców, przekazania nagród
konkursowych zwycięzcom oraz w celach marketingowych. Podanie danych jest
dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. Przysługuje Pani/Panu
prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania.
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