„Elbląskie Święto Chleba – edycja VI i VII”

Regulamin konkursów „Najciekawszy wypiek” oraz „Najciekawszy kram”
podczas IV Elbląskiego Święta Chleba od 03.09.2011 do 04.09.2011 r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursów pod nazwą „Najciekawszy wypiek” oraz „Najciekawszy kram”, zwanych
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dalej „konkursami”, jest GRUPA MERLIN Andrzej Duszyński z siedzibą w Elblągu przy ul. Stary Rynek
1, 82-300 Elbląg, reprezentowana przez właściciela – Andrzeja Duszyńskiego, zwaną dalej
„Organizatorem”.
Konkursy odbywają się zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, zwanego dalej
„Regulaminem” oraz przepisami prawa polskiego.
W konkursach nie mogą uczestniczyć:
a) pracownicy organizatora konkursów,
b) inne osoby związane z przygotowaniem konkursów,
c) osoby niepełnoletnie
Miejsce prowadzenia konkursów: Stary Rynek w Elblągu podczas IV Elbląskiego Święta Chleba
Czas trwania konkursów: od 03.09.2011 do 04.09.2011
Konkursy zorganizowane są dla wszystkich wystawców stoisk/kramów
Warunkiem uczestnictwa w konkursie „Najciekawszy wypiek” jest zgłoszenie się wystawcy wraz z
jednym artykułem piekarniczym 03.09.2011 do godz.09:30 do Pani Magdaleny Śmietanko kom 694
732 138
Wszystkie dostarczone artykuły umieszczone zostaną na wcześniej przygotowanym przez
organizatora stoisku zlokalizowanym przy scenie obok Bramy Targowej na Starym Mieście w Elblągu
Każdy z wystawców zgłaszający się do konkursu „Najciekawszy wypiek” otrzyma tabliczkę na której
widnieć będzie nazwa wystawcy.
Warunkiem uczestniczenia w konkursie na „Najciekawszy kram” jest przygotowanie swojego
stoiska/kramu w estetyczny, schludny, w miłym dla oka stylu
ODDAWANIE GŁOSÓW I LOSOWANIE KUPONÓW

11. Głosowanie na „Najciekawszy kram” i „Najciekawszy wypiek” odbywa się za pomocą kuponów
konkursowych kolportowanych przez hostessy na terenie Starego Miasta w Elblągu.
12. Godziny kolportażu kuponów :
- 03.09.2011 od godz. 10:00 do godz. 17:30
- 04.09.2011 od godz. 10:00 do godz. 15:00
13. Na kuponie należy zagłosować na
a) jeden wybrany przez siebie „Najciekawszy kram” z pośród wszystkich kramów biorących udział w
jarmarku.
b) jeden wybrany przez siebie „Najciekawszy wypiek” wyeksponowany na stoisku zlokalizowanym
przy scenie obok Bramy Targowej na Starym Mieście w Elblągu
14. Na kuponie należy wpisać swoje imię, nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego oraz wrzucić
czytelnie wypełniony kupon do urny.
15. Urna znajdować się będzie przy scenie obok Bramy Targowej na Starym Mieście w Elblągu.

16. Urna udostępniona będzie w godzinach kolportażu kuponów.
17. Z pośród kuponów wylosowanych zostanie 10 szt. Osoby wylosowane nagrodzone zestawami
gadżetów okolicznościowych Elbląskiego Święta Chleba
18. Zwycięzcy o wygranej i sposobie odbioru nagrody powiadomieni zostaną telefonicznie.
19. Kupony wypełnione niekompletnie lub nieczytelnie nie będą brały udziału w losowaniu.
WYŁONIENIE ZWYCIĘZCY I NAGRODY W KONKURSIE
20. Wyłonienie zwycięzcy:
a) zaraz po godzinie 15:30 urna wraz z kuponami dostarczona zostanie do siedziby organizatora w
celu przeliczenia głosów
b) organizator konkursu zobligowany jest do powołania 3 osobowej komisji która to czuwać będzie
nad prawidłowym przebiegiem weryfikacji
21. W przypadku kiedy kilku wystawców zdobędzie taką samą liczbę głosów, ostateczną decyzję
podejmie komisja powołana przez organizatora.
22. Nagrodą główną w konkursach, dla obu zwycięzców jest emisja banera internetowego
reklamującego zwycięzcę przez okres jednego miesiąca na stronie internetowej www.umelblag.pl.
23. Nagrodami dodatkowymi za 2 i 3 miejsce w obu konkursach będą zestawy gadżetów reklamowych
Elbląskiego Świateta Chleba
24. Sposób realizacji nagrody głównej
a) zwycięzcy do dnia 07.09.2011 otrzymają drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail
specyfikację techniczną do przygotowania banera, o którym mowa w pkt. 22.
b) baner będzie publikowany przez okres 1 miesiąca od dnia dostarczenia pliku przygotowanego
zgodnie ze specyfikacją.
25. Nagrody, o których mowa w niniejszym regulaminie nie podlegają wymianie, ani zamianie na
ekwiwalent pieniężny.
TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
26. Reklamacje przyjmowane będą wyłącznie drogą pocztową na adres Organizatora do dnia
04.11.2011r. O przyjęciu reklamacji decyduje data otrzymania korespondencji.
27. Do rozpatrzenia ewentualnych reklamacji powołana zostanie dwuosobowa komisja składająca się z
przedstawicieli Organizatora, której decyzje będą ostateczne.
28. Osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona drogą korespondencyjną o podjętej decyzji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
29. Wystawcy poprzez przystąpienie do uczestnictwa w konkursie jednocześnie wyrażają zgodę na
wszystkie zapisy regulaminu.
30. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu i warunków konkursów, jeżeli
jest to uzasadnione celem konkursów i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.
31. Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona wszystkim wystawcom przy urnie, o której mowa
w punkcie 15, niniejszego regulaminu.
32. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z konkursem będą rozstrzygane
przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

