
REGULAMIN KONKURSU „TAK smakuje przyjaźń!” 

Warszawa – Poznań – Kraków - Trójmiasto 

  

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „TAK smakuje 

przyjaźń!” zwany dalej „Konkursem”. W konkursie przewidziano 4 nagrody w postaci 3 

zaproszeń dla 4 osób do restauracji oraz 1 zaproszenie dla 6 osób do restauracji w 

Warszawie, Krakowie, Poznaniu i Trójmieście.  

§ 2 

1. Organizatorem Konkursu jest Groupon Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy 

Alejach Jerozolimskich 123A (Organizator Konkursu). 

2. Fundatorem nagród głównych w Konkursie jest Groupon Sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 123A (Fundator Nagród). 

§ 3 

Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie 

http://blog.groupon.pl oraz na stronie http://www.facebook.com/groupon.polska dla 

osób, które w dniach 1.02, 08.02, 15.02, 22.02.2016 zgłoszą chęć uczestnictwa w 

spotkaniu w wybranej restauracji wraz z grupą swoich przyjaciół. 

§ 4 

Konkurs trwa od 01.02.2016 do 22.02.2016. 

  

II. UCZESTNICY KONKURSU 

§ 5 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które w dniach 1.02, 08.02, 

15.02, 22.02.2016 zgłoszą chęć uczestnictwa w spotkaniu w wybranej restauracji 

wraz z grupą swoich przyjaciół zgodnie z określonymi przez Organizatora 

wytycznymi. Zgłoszenie uczestnictwa musi zostać opublikowane w postaci 

komentarzu pod postem konkursowym na profilu Groupon Polska na Facebooku. 

2. Zgłoszenie musi zawierać: 

a. Oznaczenie osób, które miałyby z daną osobą wziąć udział w spotkaniu 

poprzez dodanie ich imion, nazwisk (nazwy użytkownika FB) w 

komentarzu pod postem konkursowym 

adres e-mail uczestnika 

b. Ilość użytkowników nie może przekraczać wymienionych w poście gości 

oraz nie może być mniejsza (np. jeśli zaproszenie jest 4 osobowe 

użytkownik musi znaleźć 3 przyjaciół, którzy wezmą z nim udział w 

spotkaniu) 



c. potwierdzenie zgody ewentualnych osób trzecich, występujących w pracy, 

na wykorzystanie informacji umożliwiających ich identyfikację lub ich 

wizerunku. 

3. Adres e-mail Uczestnika Konkursu będzie znany wyłącznie Organizatorowi 

Konkursu i nie będzie udostępniany osobom trzecim. 

§ 6 

Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku 

zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z 

Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób. 

§ 7 

Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane 

osobowe przekazane Organizatorowi przez wyłonionych laureatów Konkursu będą 

przetwarzane w celu realizacji Konkursu. 

  

III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU 

§ 8 

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają 

Moderatorzy powołani przez Organizatora. 

2. Zadaniem osób uczestniczących w konkursie jest dodanie w komentarzu pod 

postem konkursowym nazw użytkowników (przyjaciół), którzy zgodziliby się na 

spotkanie w wyznaczonym terminie i miejscu przez Groupon. Zadaniem osób, 

które zostały oznaczone jest odpowiedź „Idę z Tobą!” w jak najszybszym czasie 

tak aby uzbierały się odpowiednio 4 lub 6 osobowe grupy przyjaciół. 

3. Wyboru zwycięzców Konkursu dokonują samodzielnie i jednogłośnie 

Moderatorzy powołani przez Organizatora. 

4. Ostateczne wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie 

http://blog.groupon.pl oraz na stronie Groupon Polska w serwisie Facebook w 

dniu 02.02, 9.02, 16.02, 23.02  . 

§ 9 

1. Aby przystąpić do Konkursu należy: 

a. zapoznać się z niniejszym Regulaminem Konkursu 

b. zamieścić komentarz pod postem konkursowym, umieszczając w nim 

osoby, z którymi miałoby się odbyć spotkanie (patrz § 1 i § 5 niniejszego 

regulaminu) 

c. zebrać potwierdzenie od wszystkich osób chcących wziąć udział w 

spotkaniu 

2. Konkurs jest moderowany. Każda zgłoszona do Konkursu praca, przed 

przystąpieniem do rywalizacji, musi zostać zaakceptowana przez moderatorów. 

Zgłoszenie pracy nie jest jednoznaczne z przyjęciem go do Konkursu. 



3. Warunkiem udziału w Konkursie jest umieszczenie komentarza pod postem 

konkursowym w terminie od 01.02 do 22.02 (odpowiednio w dniach 01.02, 

08.02, 15.02, 22.02) i jego akceptacja przez moderatorów. 

4. Każdy z uczestników Konkursu może zgłosić tylko jedną pracę. 

5. Prawidłowe zgłoszenie konkursowe musi spełniać wszystkie warunki określone 

w § 5 pkt. 2 niniejszego regulaminu. Zgłoszenia nie spełniające tego wymogu 

formalnego będą odrzucane. 

6. Przesyłając swoje zgłoszenie Uczestnik oświadcza i potwierdza, że 

przedstawiona praca jest jego własnością i została wykonana przez niego 

samego, oraz że przysługują prawa autorskie i prawa pokrewne do 

przedstawionej pracy, w tym prawo do wysyłania go na Konkurs. 

7. Rozstrzygnięcie Konkursu (opublikowanie wyników) nastąpi kolejno w dniach 

02.02, 09.02, 16.02, 23.02 . Wyniki Konkursu, wraz z informacją o sposobie 

odebrania nagród zostaną opublikowane również na stronie 

http://blog.groupon.pl oraz na stronie Groupon Polska w serwisie Facebook. 

8. Imiona i nazwiska laureatów (zgodnie z danymi udostępnionymi przez 

uczestników) zostaną opublikowane na stronie http://blog.groupon.pl oraz na 

stronie Groupon Polska w serwisie Facebook. 

  

IV. NAGRODY 

§ 10 

1. W konkursie przewidziano 4 nagrody w postaci wyjść do restauracji dla 4/6 

osób. 

2. Fundatorem nagród jest: Groupon. 

  

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 11 

1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika 

Konkursu zgody na zamieszczenie ich wizerunku, przesłanych prac oraz 

niektórych danych wymienionych w § 9 (w szczególności imienia i nazwiska) we 

wszystkich materiałach, niezależnie od formy ich wyrażenia, mających za 

przedmiot propagowanie Konkursu oraz relacje z jego przebiegu. Autorzy 

zgłoszeń z chwilą przesłania prac Organizatorowi upoważniają go do korzystania 

z nich w zakresie i celu opisanym powyżej. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie 

oznacza również zgodę na przetwarzanie danych przez Groupon Sp. z o.o., Aleje 

Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa dla celów realizacji niniejszego konkursu. 

2. Uczestnik oświadcza, że przysługują mu wszelkie prawa autorskie i prawa 

pokrewne do zgłoszonej pracy konkursowej i nie jest ona obciążona prawami 

osób trzecich oraz jest uprawniony do rozporządzania nimi w zakresie i celu 

opisanym w § 11 pkt. 1. 



3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie 

jego trwania. Informacja o istotnych zmianach będzie umieszczona na stronie 

Groupon Polska w serwisie Facebook oraz blogu Organizatora. Zmiany wchodzą 

w życie z dniem ich ogłoszenia na stronach internetowych. 

4. Organizator samodzielnie lub na wniosek innych użytkowników ma prawo 

usunąć zgłoszenie z Konkursu z powodu nieprzestrzegania zasad Regulaminu (w 

tym w szczególności, gdy zaistnieje podejrzenie, że naruszono prawa autorskie i 

prawa pokrewne osób lub podmiotów trzecich). Organizator ma również prawo 

odmówienia przyjęcia pracy do Konkursu, jeśli uzna, że w sposób ewidentny nie 

jest on związany z tematem Konkursu. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe w 

trakcie przesyłania materiałów konkursowych. 

6. Koszty nagród przyznanych w Konkursie ponosi Organizator lub Fundator. 

7. W przypadku naruszenia Regulaminu Konkursu, osoby odpowiedzialne 

powołane przez Organizatora mogą wykluczyć Uczestnika na każdym etapie 

Konkursu. 

8. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

9. Zasady Konkursu dostępne są na oficjalnym blogu Groupon Polska na stronie 

internetowej pod adresem http://blog.groupon.pl oraz na stronie Groupon 

Polska w serwisie Facebook. 

10. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją wszystkich 

warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie Konkursu. 


