
KONKURS „Sushi & Music” 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

  

§ 1 

Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Sushi & Music”.  

   

§ 2 

Organizatorem konkursu oraz fundatorem nagrody jest Besuto Sushi Bar 

Ul. Nowy Świat 27,  00-029 Warszawa zwany dalej („Organizator Konkursu”). 

  

§ 3 

 

Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu 

Facebook.com oraz dla klientów lokalu Besuto Sushi Bar, Nowy Świat 27, 00-029 Warszawa. 

  

§ 4 

Konkurs trwa od wtorku 22 marca do wtorku 29 marca do północy. Ogłoszenie wyników nastąpi 

30 marca 2016 roku na fanpejdżu Besuto Sushi Bar 

(https://www.facebook.com/BesutoSushiBar). Zwycięzcy otrzymają informację na 

prywatną skrzynkę wiadomości facebook. 

  

II. UCZESTNICY KONKURSU 

  

§ 5 

Uczestnikami Konkursu mogą wszystkie osoby, które do dnia 29 marca napiszą w komentarzu 

pod postem konkursowym na fanpejdżu https://www.facebook.com/BesutoSushiBar 

odpowiedź na pytanie: Jaką rolkę sushi polecisz do zasmakowania gwieździe muzyki? 

  

§ 6 

Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe 

przekazane Organizatorowi przez wyłonionych laureatów Konkursu będą przetwarzane w celu 

realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla 

wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych 

osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród. 

  

III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU 

  

§ 8 

  

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają Osoby 

Odpowiedzialne powołane przez Organizatora.  

2. Zwycięzcy zostają wyłonieni przez wyznaczonych członków Besuto Sushi Bar. 

3. Od wyłonienia zwycięzców nie ma odwołania. 

  

§ 9 
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Aby przystąpić do Konkursu należy: 

 

Napisać w komentarzu pod postem konkursowym na fanpejdżu 

https://www.facebook.com/BesutoSushiBar odpowiedź na pytanie: Jaką rolkę sushi polecisz 

do zasmakowania gwieździe muzyki?  

 

2. Wysyłając swoje zgłoszenie, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z 

regulaminem. 

 

4. Wyniki Konkursu oraz zwycięzcy będą opublikowanie w formie postu na fan page 

https://www.facebook.com/BesutoSushiBar o wyznaczonej przez organizatora dacie i godzinie, 

czyli 30 marca 2016 po godzinie 12:00.  

5. Organizator ma prawo nie opublikować wyników w wyznaczonej porze, jeżeli zaistnieją 

okoliczności niezależne od niego. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w trakcie jego trwania bez podania 

przyczyny. 

  

IV. NAGRODY 

  

§ 10 

  

W konkursie przewidziano: 

 

Jedno, podwójne zaproszenie na koncert Ani Dąbrowskiej, który odbędzie się w warszawskim 

klubie Stodoła 6 kwietnia 2016 roku. 

 

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

  

§ 13 

  

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe w trakcie trwania 

konkursu. 

2. W przypadku naruszenia Regulaminu, osoby odpowiedzialne powołane przez Organizatora 

mogą wykluczyć Uczestnika na każdym etapie Konkursu. 

3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

4. Uczestnictwo jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym 

Regulaminie. 

5. Niewykorzystanie lub nieodebranie nagrody przez Uczestnika nie daje możliwości wymiany na 

ekwiwalent lub realizację usługi w innym terminie. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz 

teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook . 

7. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą rozstrzygane przez 

sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. 
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