Regulamin konkursu na najlepszy przepis na domowe przetwory z marką ” Spiżarnia pani domu"
A/ Definicje
1. Organizatorem konkursu jest ALTOM sp. z o.o. sp.k. ul. Roosevelta 116 a, 62-200 Gniezno, Polska tel.: +48
61 4261933, fax: +48 61 4262795; altom@altom.pl; Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000324582, REGON: 301066948, NIP: 784-2433-393, Kapitał Zakładowy 20 754 000 zł. Kontakt z Organizatorem jest możliwy poprzez numer telefonu tel.:
+48 61 4261933 wew. 222 (Pn-Pt w godz. 8-16) i adres email: konkurs@altom.pl.
2. Fundatorem i dostawcą nagród w konkursie jest Organizator konkursu.
3. Uczestnikiem konkursu może być każdy pełnoletni Uczestnik, który spełni 3 wskazane warunki udziału w
konkursie:
- w dniach 29 lu 30.07. odwiedzi stoisko firmy Altom podczas Festiwalu Kultury Słowiańskiej "Koronacja
Królewska", na Pl. Św. Wojciecha w Gnieźnie
- wypełni kupon konkursowy, podając we wskazanym miejscu swój własny przepis na domowe przetwory
- udzieli zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Altom w celach marketingowych oraz
dostarczania informacji handlowej drogą elektroniczną.
4. Nagrody główne w konkursie stanowi 10 (dziesięć) wisiorków srebrnych marki Apart, na łańcuszku,
nazwanych dalej w regulaminie „wisiorkami srebrnymi”.
5. Nagrodą dodatkową dla wszystkich uczestników jest karta rabatowa do sklepu firmowego Altom,
uprawniająca do zakupów ze zniżką - 5% na wszystkie towary, nie wliczając produktów wyprzedażowych,
promocyjnych i poza gatunkiem.
6. Nagrody nie podlegają zamianie na ekwiwalent pieniężny ani na żadną inną formę rekompensaty.
B/ Czas trwania konkursu
1. Konkurs trwa od 29.07.2017 r. do 30.07.2017 r. , w godzinach otwarcia stoiska Altom, podczas trwania
Festiwalu.
2. Ogłoszenie listy zwycięzców nastąpi najpóźniej dnia 10.08.2017 roku, poprzez wysłanie przez
Organizatora wiadomości z powiadomieniem o wygranej na wskazany adres email lub smsem na podany
nr telefonu Uczestnika. Laureaci Konkursu mają 30 (trzydzieści) dni na skontaktowanie się z Organizatorem
poprzez stawienie się osobiście w sklepie firmowym Altom ul. Roosevelta 116a, Gniezno (w godzinach pn-pt
10-19, sob 10-14) lub warunkowo za pomocą wiadomości email, na adres konkurs@altom.pl.
3. Po potwierdzeniu tożsamości zwycięzcy będą mogli odebrać nagrody w sklepie firmowym Altom, ul.
Roosevelta 116a, Gniezno, w godzinach pn-pt 10-19, sob 10-14.
C/ Zasady wyłonienia zwycięzców
1. Każdy z Uczestników może wziąć udział w Konkursie tylko jednokrotnie. Zgłoszone odpowiedzi zostaną
ocenione przez komisję konkursową, składającą się z osób wybranych przez Organizatora. Komisja
oceni zgłoszone odpowiedzi, jako kryterium przyjmując, przede wszystkim kreatywność Uczestników,
unikatowość oraz merytoryczną wartość zgłoszeń.

2. Spośród udzielonych przez Uczestników odpowiedzi, komisja konkursowa wybierze 10 (dziesięć)
najlepszych przepisów. Każdemu spośród wyłonionych laureatów zostanie przyznana 1 (jedna) Nagroda w
postaci 1 (jednego) wisiorka srebrnego, zgodnie z definicją Nagrody z pkt A/4 Regulaminu.
3. W przypadku niespełnienia przez Laureata obowiązku, o którym mowa w punkcie A/3 niniejszego
regulaminu lub niezgłoszenia się Laureata we wskazanym przez Organizatora terminie, Organizator
przyzna Nagrodę kolejnemu co do wysokości punktacji przyznanej przez Komisję Uczestnikowi i w tym celu
skontaktuje się z danym Laureatem.
4. Udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu
oraz wyrażenie przez każdego uczestnika zgody na przekazanie praw autorskich, praw majątkowych do
zgłoszonych treści przepisów w pełnym zakresie, na wszystkich polach eksploatacji, bez konieczności
podawania nazwiska autora. Uczestnik wyraża zgodę na udzielenie na rzecz Organizatora niewyłącznej,
nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie ani czasowo licencji na komercyjne posługiwanie się
udzielonymi na pytanie konkursowe odpowiedziami na następujących polach eksploatacji: utrwalanie,
powielanie (bez ograniczeń dotyczących liczby kopii ani nośników danych), wprowadzenie do pamięci
komputerów, sieci (zewnętrznych lub wewnętrznych, w tym sieci Internet), publiczne prezentowanie lub
udostępnienie (odpłatne lub wolne od opłat), także na stronie (lub podstronach) www.altom.pl i www.
pieknowdomu.pl, w reklamach drukowanych, lub w formie elektronicznej lub serwisach społecznościowych
takich jak www.facebook.com, lub serwisach www.youtube.com, www.vimeo.com itp., udzielenia licencji
osobom trzecim, dostosowanie, modyfikowanie oraz rozwijanie (w tym: formatowanie, łączenie z innymi
utworami, komentowanie), oraz tworzenie praw zależnych.
5. Odpowiedzi zawierające treści w oczywisty sposób niezwiązane z celem Konkursu (w szczególności
zadanym pytaniem), dyskryminujące, mogące naruszyć uczucia religijne lub poczucie przynależności
narodowej lub etnicznej, a także zawierające treści wulgarne lub odnoszące się do tożsamości konkretnych
osób poprzez dane identyfikujące te osoby, są wyłączone z udziału w Konkursie na mocy Regulaminu.
8. Uczestnik zapewnia, że udzielona przez niego odpowiedź konkursowa jest efektem jego własnej,
oryginalnej, indywidualnej twórczości i że nie narusza ona praw osób trzecich (w szczególności praw
autorskich).
D/ Wyłączenia z konkursu
W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Działu Marketingu firmy Altom Sp. z o.o. Sp.k. oraz osoby,
które podejmą działania mające na celu rozporządzenie Nagrodami w sposób sprzeczny z niniejszym
Regulaminem i zasadami współżycia społecznego.
E/ Dostawa Nagród
1. Nagrody będą przygotowane do odbioru w sklepie firmowym Altom, zgodnie z zapisami punktu 2 i 3 w
par. A.
2. Laureat powinien przy odbiorze Nagrody rozpakować Nagrodę w obecności pracownika sklepu, aby
sprawdzić stan nagrody, a następnie podpisać protokół odbioru Nagrody, po uprzednim wpisaniu do
niego wszelkich uszkodzeń oraz niezgodności przesyłki z definicją Nagrody, zawartą w pkt 1 niniejszego
Regulaminu
3. Powyższe uszkodzenia oraz niezgodności nagrody należy zgłosić Organizatorowi.

F/ Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej,
z dopiskiem „Konkurs Spiżarnia pani domu” na adres: Altom Sp. z o.o. Sp.k., ul. Roosevelta 116a, 62200 Gniezno, w terminie 30 (trzydziestu) dni od zaistnienia przyczyny reklamacji. Reklamacje powinny
zawierać imię, nazwisko i adres do korespondencji oraz wskazanie przyczyny reklamacji. Przyjmowane
będą reklamacje dotyczące naruszeń przez Organizatora zapisów niniejszego Regulaminu. Organizator w
terminie 14 dni poinformuje Uczestnika o wyniku rozpatrzenia reklamacji.
2. Z powodu ograniczeń czasowych, spowodowanych krótkim czasem trwania konkursu, od decyzji
Organizatora odwołanie nie przysługuje.
3. Reklamacje dotyczące Nagrody mogą być składane przez Uczestników, w formie pisemnej,
z dopiskiem „Konkurs Spiżarnia pani domu” na adres: Altom Sp. z o.o. Sp.k.,ul. Roosevelta 116a, 62-200
Gniezno w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania Narody. Reklamacje powinny zawierać imię,
nazwisko Uczestnika i adres do korespondencji oraz wskazanie przyczyny reklamacji. Organizator w
terminie 14 (czternaście) dni poinformuje Uczestnika o wyniku rozpatrzenia reklamacji.
4. W przypadku uzyskania od Organizatora niesatysfakcjonującej odpowiedzi na reklamację, znajdować
będą zastosowanie środki przewidziane w obowiązujących przepisach prawa cywilnego.
G/ Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin będzie dostępny w siedzibie Organizatora, pod adresem http://www.sklep.altom.
pl/konkurs, a na życzenie może również zostać wysłany na wskazany adres e-mail w formacie PDF.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, jeżeli jest to uzasadnione
potrzebą zapewnienia bezpiecznego i skutecznego funkcjonowania Konkursu lub Programu,
w szczególności zapobiegania nadużyciom, oraz zapewnienia Nagrody laureatom w przypadku uchybień
ze strony Fundatora, lub nieprzewidzianych trudności z dostarczeniem Nagrody leżących po stronie
Fundatora. Zmiany wchodzą w życie z chwilą ogłoszenia nowego brzmienia Regulaminu.
3. Organizator zobowiązuje się do przesłania pisemnego uzasadnienia wprowadzonych zmian na podany
przez Uczestnika adres e-mail w przypadku stwierdzenia przez Uczestnika naruszenia jego praw lub
różnicowania jego sytuacji względem innych Uczestników z powodu wprowadzonych w Regulaminie
zmian.
4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z portalem
Facebook.
5. Adresatem informacji wysyłanych przez Uczestników konkursu, którzy zgłaszają swój udział w
konkursie jest wyłącznie Organizator konkursu, a nie portal Facebook. Informacje, o których mowa w
zdaniu poprzedzającym, zostaną wykorzystane jedynie w celu przeprowadzenia konkursu, zgodnie z
zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
6. Organizator ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i koszty wynikające z reklamacji dotyczących
konkursu oraz upublicznienia konkursu za pośrednictwem portalu Facebook. Organizator zwalnia portal
Facebook z takiej odpowiedzialności.

