
 
Regulamin konkursu „Gotowanie z  Unileverem” 

 
 

 

1. Podmiotem organizującym konkurs „Gotowanie z Unileverem” jest Partnerski Serwis Detaliczny S.A. 
zwany dalej jako Organizatorem. 

 
2. Konkurs trwa od 27.06 – 05.07.2014 roku. 

 

3. Sponsorem nagród w konkursie jest Firma Unilever Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. 
Domaniewska 49, 02-672 Warszawa; 

 
4. W konkursie udział mogą brać wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności 

prawnych (Uczestnik). 

5. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.  

 
6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest : 

1) dokonanie zakupu co najmniej jednego produktu Firmy Unilever, znajdującego się w gazetce  

2) „ 3 urodziny Gama”  oraz 

3) przesłanie do Organizatora paragonu zakupu co najmniej jednego produktu Firmy Unilever z 

dołączonym: 
a) prawidłowo wypełnionym kuponem konkursowym oraz 

 

b) przepisem kulinarnym na popisowe danie, w którym użyty został produkt marki 
Unilever  

 
9.   Jeżeli paragon nie zawiera dokładnego opisu sprzedanych produktów, personel w sklepie powinien 

potwierdzić na paragonie zakup produktów firmy Unilever. 

10. Kupon konkursowy powinien zawierać dane Uczestnika – co najmniej  imię i nazwisko, adres 
zamieszkania, numer kontaktowy, adres e-mail i czytelny podpis. 

   

11. Kupony konkursowe dostępne są na stronie internetowej Organizatora www.psd.biz.pl  oraz 
www.sklepygama.pl oraz w gazetce  „ 3 urodziny Gama”   

 
12.  Przepis kulinarny powinien zawierać co najmniej tytuł, składniki potrawy i sposób jej przygotowania.  

 
13. Prawidłowo wypełniony kupon konkursowy wraz z paragonem oraz przepisem kulinarnym winien zostać 

przesłany do 05.07.2014  roku (liczy się data stempla pocztowego) na adres: 

 
Partnerski Serwis Detaliczny S.A. 

Porosły 70 
  16-070 Choroszcz 

 

14. Zgłoszenie do udziału w konkursie jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, że przysługuje mu 
pełnia praw do przepisu jako utworu na polach eksploatacji z art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych z dnia 4.02.1994 i zgłaszając przepis do udziału w konkursie nie narusza żadnych praw osób 
trzecich.  

 

15. Lista laureatów zostanie ogłoszona do dnia 19.07.2014 r na stronie internetowej organizatora konkursu: 
www.psd.biz.pl www.sklepygama.pl 

 
16. Spośród prawidłowych zgłoszeń konkursowych Organizator wybierze 3 (trzy) najciekawsze przepisy 

kulinarne  
 

17. Wyboru najciekawszych przepisów dokona komisja konkursowa w składzie: 

 

Małgorzata Gierejko-Warpachowska - Manager Kategorii 
Wioletta Olechno - Specjalista ds. Marketingu 

http://www.psd.biz.pl/
http://www.sklepygama.pl/
http://www.psd.biz.pl/
http://www.sklepygama.pl/


      
18. Laureaci konkursu nagrodzeni zostaną zestawami garnków, ufundowanymi przez firmę Unilever. 

 
19. Nagrody zostaną przesłane pocztą na wskazany na kuponie konkursowym adres. 

 
20. Organizator zastrzega sobie prawo umieszczenia na stronie www.sklepygama.pl przepisów laureatów 

konkursu  w zamian za otrzymaną nagrodę. 

 

21. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz firmy Unilever, a także członkowie ich 
rodzin (wstępni, zstępni, rodzeństwo i małżonkowie pracowników oraz osób wymienionych). 

  
22. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Organizatora, w celu kontaktu z Uczestnikami oraz 

do przekazania nagród. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach 
przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 

poz. 926 z późn. zm.). Dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie. 

 

http://www.sklepygama.pl/

