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REGULAMIN KONKURSU  

 
KONKURS Bliżej wielkanocnych wędlin! 

 
 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą KONKURS Bliżej wielkanocnych wędliny! 

 
 Jest to konkurs fotograficzny. 

 
2. Organizatorem Konkursu jest Zakład Przetwórstwa Mięsnego HAŃDEREK sp. j. , z siedzibą w 

Buczkowicach, ul. Nabrzeżna nr 821, NIP 547-004-78-46 

 
3. Fundatorem nagród jest Zakład Przetwórstwa Mięsnego HAŃDEREK zwany dalej Fundatorem lub 

Organizatorem. 
 

4. Konkurs zostanie przeprowadzony na portalu społecznościowym facebook.com, na profilu firmowym 

HAŃDEREK To co lubisz! W terminie od 26 marca do 8 kwietnia 2018 roku, wyniki ogłoszone zostaną 
9 kwietnia 2018 roku. 

 
§ 2 

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 
1. Uczestnikiem Konkursu jest osoba posiadająca profil na portalu społecznościowym facebook.com. 

Limit wiekowy od 18. roku życia.  

 
2.Uczestnikiem konkursu jest osoba, która: 

a) spełni wszystkie kryteria uczestnictwa w konkursie 
b) dostarczy na wskazany adres email kompletne zgłoszenie konkursowe 

 

3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest: 
a) wykonanie zadania konkursowego – wykonanie zdjęcia stołu wielkanocnego ze zbliżeniem na 

wędliny marki Hańderek lub na którym będą znajdować się wędliny marki Hańderek – kiełbasa lub 
szynka lub pasztet lub inne produkty lub kilka  z nich 

b/ podanie nazwy sfotografowanego produktu 

c) dostarczenie zdjęcia i nazwy na wskazany adres – fb@handerek.com.pl  
 

4. Konkurs odbędzie się w formie fotograficzno-pisemnej. 
a) warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest prawidłowe i kompletne jego dostarczenie na wskazany adres 

email 
b) każdy uczestnik może zgłosić dowolną, nielimitowaną liczbę zgłoszeń, jednak nie może otrzymać 

więcej niż jednej z nagród. 

 
§ 3 

TEMATYKA KONKURSU 
1. Konkurs dotyczy wykonania zdjęcia stołu wielkanocnego na którym znajdują się wędliny marki 

Hańderek lub wykonania zdjęcia  - zbliżenie na wędliny marki Hańderek na stole wielkanocnym i 

przesłanie zdjęcia oraz nazwy sfotografowanego produktu na wskazany adres email. 
 

§ 4 
KRYTERIA PRZZYNANIA NAGRODY 

1.   W Konkursie zostały przewidziane 4 nagrody dla Zwycięzców. Nagrodę otrzymają osoby, które 
dostarczą zgłoszenie zawierające zdjęcie stołu i wędlin marki Hańderek oraz nazwę 

prezentowanej/ych wędlin i zgłoszenie to okaże się (wg opinii jury):  

a. atrakcyjnie wizualnie 
b. apetyczne 

c. zaskakujące 
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d. będzie na nim znajdować się jedna lub więcej rodzajów wędlin marki Hańderek  

e. stół będzie nakryty w stylizacji wielkanocnej 
f. będą się na nim znajdowały inne wielkanocne potrawy 

g. nie będą na nim widoczne osoby 
 

Organizator Konkursu rości sobie prawo do nieprzyznania nagrody jeśli nadesłane zgłoszenia - zdjęcia 

nie spełnią jego oczekiwań lub w przypadku gdy zgłoszenia  nie spełnią powyższych kryteriów. 
 

Przewidziane nagrody to porcelana bolesławiecka: 
1. zwycięzca – zestaw do napojów 

2. druga nagroda – półmisek do serwowania wędlin 
3. trzecia nagroda –  jajecznik x 4 szt.  

4. zestaw wędlin marki Hańderek 

 
Każda z nich nie przekroczy kwoty 350 zł.  

 
§ 5 

PRZEKAZANIE NAGRODY 

1. Nagrody zostaną przesłane w terminie do 14 dni od momentu ogłoszenia wyników pod 
wskazane przez Zwycięzców adresy.  

 
§ 6 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 
1. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin uczestnik wyraża zgodę  na 

przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych. Dane będą przetwarzane w celu 

przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z przekazaniem nagród. 
2. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na posługiwanie się i 

publikację przez Organizatora w materiałach marketingowych i w procesie komunikacji na 
profilu społecznościowym facebook.com HAŃDEREK To co lubisz! oraz na stronie internetowej 

www. handerek.com.pl nadesłanych materiałów –zdjęć bez dodatkowego informowania o tym 

fakcie Uczestnika Konkursu.   
3. Organizator opublikuje dane Zwycięzców Konkursu w osobnych wpisach na portalu 

społecznościowym facebook.com. 
 

§ 7 

JURY KONKURU 
1. W skład Jury  wchodzą: 

a) przedstawiciele firmy ZPM Hańderek  - Organizatora Konkursu– 2 osoby 
b) przedstawiciel firmy pr project – czuwającej nad przebiegiem i organizacją Konkursu- 1 osoba 

 
§ 8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom Konkursu w Internecie na Facebooku 
www.facebook.com/handerek.to.co.lubisz oraz na stronie www.handerek.com.pl oraz w siedzibie 

Organizatora. 
 

2. Organizator jest uprawniony 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 oraz zmian specyfikacji nagrody.  

 
 

 
 

 

Regulamin zatwierdzono i przyjęto do realizacji – 21.03.2018 r. 


