
            

REGULAMIN KONKURSU 
„WARSZTATY KULINARNE Z GRZEGORZEM ŁAPANOWSKIM” 

  
 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Organizatorem Konkursu „Warsztaty kulinarne z Grzegorzem Łapanowskim” (zwanym dalej 
“Konkursem”), jest Pracownia Pozarządowa z siedzibą w Koszalinie, ul. Dworcowa 2 nr KRS: 
26352 (zwana dalej „Organizatorem”). 

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest ESPERSEN. 
3. Konkurs nie jest organizowany, administrowany ani sponsorowany przez Facebook.  
4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/pracowniapozarzadowa. 

 
 

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA 
 
1. W Konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, za wyjątkiem 

pracowników Organizatora. 
2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest: 

a. posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook, 
b. udzielenie zgody na dostęp do publicznych informacji udostępnianych w ramach 

Konkursu.  
3. Konkurs trwa od dnia 23 maja 2019 r. od godz. 21:00 do dnia 29 maja 2019 r. do godz. 23:59. 
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz 

teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz serwisu Facebook. 
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony 

Organizatora przez serwis Facebook. 
 
 

§ 3 NAGRODY 
 

1. Nagrodami w Konkursie jest 20 bezpłatnych wejściówek na warsztaty kulinarne  
z Grzegorzem Łapanowskim. 

2. Warsztaty będą organizowane podczas Koszalińskiego Festiwalu Organizacji 
Pozarządowych, który obędzie się w dniu 9 czerwca 2019 r., na Rynku Staromiejskim  
w Koszalinie w godz. 12.00 - 17.00. 

3. Warsztaty prowadzone będą na terenie Festiwalu w oznakowanym namiocie kulinarnym  
w dwóch ok. 45-minutowych turach: I tura rozpocznie się o godz. 13.30, II tura rozpocznie się  
o godz. 15.00. 

4. Zwycięzcy zostaną przyporządkowani do jednej z dwóch tur warsztatów przez Organizatora. 
5. Zwycięzcy muszą uczestniczyć w warsztatach osobiście; nie ma możliwości przekazania 

wejściówki osobie trzeciej. 
6. Zwycięzcom konkursu nie przysługuje prawo wymiany nagród na gotówkę ani nagrodę 

innego rodzaju. 
7. Zwycięzca może zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny 

ani jakakolwiek inna nagroda. 
 
 

§ 4 ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 
 
1. Uczestnik Konkursu w komentarzu pod postem ogłaszającym Konkurs oznacza osobę, 

którą chce nominować (może to być sam uczestnik Konkursu albo dowolna wskazana przez 



            

niego osoba) i przygotowuje krótkie (maksymalnie 30 wyrazów) uzasadnienie, dlaczego 
podana osoba powinna otrzymać wejściówkę na warsztaty kulinarne. 

2. W uzasadnieniu należy opisać aktywność społeczną wskazanej osoby, np.: przykłady 
konkretnej pomocy na rzecz innych, działań na rzecz swojego otoczenia, wsparcia 
konkretnej organizacji pozarządowej. 

3. Zwycięzcami Konkursu zostanie 20 osób, których komentarze zostaną najwyżej ocenione 
przez Organizatora. 

4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru nagrody za 
pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebook. 

5. Nagrody będą wydawane zwycięzcom w dniach 30 maja – 5 czerwca 2019 r. w godz.  
9.00 – 17.00 w siedzibie Organizatora – Koszalin, ul. Dworcowa 2. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody  
z przyczyn leżących po stronie uczestnika. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje uniemożliwiające odebranie nagrody 
przez osoby uczestniczące w Konkursie leżące po ich stronie, w szczególności za brak 
swojego konta na Facebook. 

8. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na 
wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie 
fikcyjnych kont prywatnych w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony  
z Konkursu. 

 
 

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. 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 nagród. 

2. Jednocześnie uczestnik zobowiązuje się, w przypadku przyznania nagrody, do jej odbioru 
oraz do przybycia w dniu organizacji warsztatów kulinarnych najpóźniej na pół godziny 
przed rozpoczęciem danej tury warsztatów w recepcji prowadzonej przed namiotem 
kulinarnym. 

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 
cywilnego i inne przepisy prawa. 

4. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook  
z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Organizatora. 

 


