
Regulamin	  zabawy	  „Zabawa	  z	  Bonduelle	  –	  Przebój	  każdej	  sałatki”

I.	  Postanowienia	  ogólne:

1.1.	  Zabawa	  "Zabawa	  z	  Bonduelle	  –	  Przebój	  każdej	  sałatki"	  umieszczona	  pod	  adresem	  internetowym	  
hDp://pozytywnakuchnia.pl/zabawa-‐z-‐bonduelle-‐przeboj-‐kazdej-‐salatki/	  zwana	  dalej	  Zabawą,	  
organizowana	  jest	  przez	  serwis	  PozytywnaKuchnia.pl.

1.2.	  Organizatorem	  jest	  firma	  Red8Digital	  Sp.	  Z	  o.	  o.	  z	  siedzibą	  w	  Warszawie	  przy	  ul.	  Włodarzewskiej	  
45d.	  Fundatorem	  nagród	  jest	  firma	  Bonduelle	  Polska	  S.A.	  z	  siedzibą	  w	  Warszawie	  przy	  ul.	  Puławskiej	  
303.

1.3.	  Zabawa	  rozpoczyna	  się	  15	  czerwca	  2012	  r.	  i	  trwa	  do	  24	  czerwca	  2012	  do	  godz	  23:59.
1.4.	  Rozstrzygnięcie	  Zabawy	  nastąpi	  26	  czerwca	  2012.
1.5.	  Zabawa	  jest	  podzielona	  na	  dwie	  kategorie:	  „sam	  przepis”	  oraz	  „przepis	  ze	  zdjęciem”
1.6.	  Nagrodami	  są:

W	  kategorii	  „sam	  przepis”	  –	  5	  zestawów	  produktów	  Bonduelle.
W	  kategorii	  „przepis	  ze	  zdjęciem”	  –	  5	  zestawów	  produktów	  Bonduelle,	  oraz	  nagroda	  główna	  Elektryczny 
grill marki Ariete.

Zestaw	  produktów	  Bonduelle	  składa	  się	  z:

Kukurydza	  Złocista
Groszek	  Konserwowy	  Tradycyjny
Czerwona	  Fasola	  "Kidney"	  w	  Zalewie
Groszek	  Biały	  Cieciorka

Mieszanka	  Meksykańska	  MEXICO	  (212ml)
Kukurydza	  Złocista	  z	  Czerwoną	  Fasolą	  (212ml)
Kiełki	  fasoli	  MUNG	  (212ml)
Fasolka	  biała	  w	  sosie	  pomidorowym	  (212ml)
Kukurydza	  Złocista	  z	  chilli	  (212ml)
Kapusta	  czerwona	  z	  jabłkiem	  (212ml)

Wartość	  zestawu	  produktów	  Bonduelle	  wynosi	  30	  PLN

1.6.	  Organizator	  zastrzega	  sobie	  możliwość	  zamiany	  nagród	  na	  nagrody	  o	  podobnej	  funkcjonalności	  
oraz	  o	  tej	  samej	  wartości.

1.7.	  Nagrody	  nie	  podlegają	  zamianie	  na	  ich	  równowartość	  pieniężną.
1.8.	  Zabawa	  obejmuje	  swym	  zasięgiem	  obszar	  całego	  terytorium	  Rzeczpospolitej	  Polskiej.

II. Zasady	  udziału	  w	  zabawie

2.1.	  Uczestnikiem	  Zabawy	  może	  być	  każda	  osoba	  fizyczna,	  z	  wyjątkiem	  pracowników	  Organizatora	  i	  
firm	  zależnych	  oraz	  członków	  ich	  rodzin.
2.2.	  W	  Zabawie	  samodzielnie	  mogą	  uczestniczyć	  tylko	  osoby	  pełnoletnie.	  Osoby	  niepełnoletnie	  biorą	  
udział	  w	  Zabawie	  za	  zgodą	  rodziców	  lub	  opiekunów	  prawnych,	  którzy	  odbierają	  nagrody	  w	  ich	  imieniu.
2.3.	  Aby	  wziąć	  udział	  w	  Zabawie	  należy	  wykonać	  zadanie:
W	  komentarzach	  pod	  wpisem	  na	  hDp://pozytywnakuchnia.pl/zabawa-‐z-‐bonduelle-‐przeboj-‐kazdej-‐
salatki/	  umieścić	  autorski	  przepis	  na	  sałatkę	  pasującą	  do	  dań	  z	  grilla.	  Przepis	  musi	  zawierać	  produkty	  
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Bonduelle.	  Aby	  grać	  o	  nagrodę	  główną,	  uczestnik	  musi	  dołączyć	  do	  zgłoszenia	  zdjęcie	  wykonanego	  
przepisu.
2.4.	  Jeden	  uczestnik	  zabawy	  może	  wygrać	  w	  trakcie	  jej	  trwania	  1	  (słownie:	  jedną)	  nagrodę.
2.5.	  Opublikowanie	  listy	  osób	  nagrodzonych	  w	  Zabawie	  nastąpi	  na	  stronie	  serwisu	  
PozytywnaKuchnia.pl	  w	  dniu	  rozstrzygnięcia	  Zabawy.
2.6.	  O	  wygranej	  zwycięzcy	  Zabawy	  zostaną	  powiadomieni	  e-‐mailem,	  na	  adres	  e-‐mail,	  z	  którego	  przyszło	  
zgłoszenie	  udziału.	  W	  przypadku	  braku	  możliwości	  skontaktowania	  się	  ze	  zwycięzcą	  Zabawy	  lub	  nie	  
spełnienia	  wymogów	  podanych	  w	  punkcie	  2.1,	  2.2	  i	  2.6	  nagroda	  zostanie	  przyznana	  kolejnemu	  
uczestnikowi	  z	  listy	  uczestników	  Zabawy,	  który	  spełnia	  warunki	  Zabawy.
2.7.	  Nagrody	  oraz	  stosowne	  dokumenty	  zostaną	  przesłane	  pocztą	  przez	  Organizatora,	  na	  adres	  podany	  
przez	  zwycięzców	  konkursu	  ciągu	  2	  tygodni	  od	  daty	  ogłoszenia	  wyników.
2.8.	  PozytywnaKuchnia.pl	  i	  Organizator	  nie	  ponoszą	  odpowiedzialności	  za	  poprawność	  funkcjonowania 	  
sieci	  internetowej	  oraz	  poprawność	  działania	  usług	  oferowanych	  przez	  dostawców	  internetowych.
2.9.	  PozytywnaKuchnia.pl	  i	  Organizator	  nie	  ponoszą	  odpowiedzialności	  za	  niemożność	  odbioru	  nagrody	  
z	  przyczyn	  leżą̨cych	  po	  stronie	  uczestnika	  zabawy.	  Nieodebranie	  nagrody	  oznacza	  utratę	  praw	  do	  niej.	  
O	  zachowaniu	  terminu	  wysłania	  nagrody	  decyduje	  data	  jej	  nadania	  na	  poczcie	  lub	  w	  firmie	  kurierskiej.
2.10.	  Nagrody	  w	  niniejszej	  zabawie	  zostaną	  wydane	  zgodnie	  z	  obowiązującymi	  przepisami	  prawa.
2.11.	  Nagrody	  nie	  odebrane	  w	  wyznaczonym	  terminie	  pozostają	  w	  dyspozycji	  Organizatora.
2.12.	  Nagrody	  zostaną	  wydane	  zwycięzcom	  zgodnie	  z	  ustawą	  z	  dnia	  26	  lipca	  1991	  roku	  o	  podatku	  
dochodowym	  od	  osób	  fizycznych	  (Dz.	  U.	  z	  2000	  r.	  nr	  14	  poz.	  176	  ze	  zm.)

III. Postanowienia	  końcowe

3.1.	  Biorąc	  udział	  w	  Zabawie	  uczestnik:
3.1.1	  Wyraża	  zgodę	  na	  opublikowanie	  w	  serwisach	  PozytywnaKuchnia.pl,	  facebook.com/
bonduellepolska	  oraz	  przebojowesalatki.pl:	  -‐	  imienia	  i	  nazwiska,	  miejscowości	  zamieszkania	  jeżeli 	  
zostanie	  zwycięzcą.
3.1.2	  Oświadcza,	  że	  jest	  autorem	  przysłanego	  zgłoszenia	  oraz	  ilustrującego	  go	  zdjęcia,	  jeżeli	  to	  
jest	  elementem	  zgłoszenia
3.1.3	  Udziela	  Organizatorowi	  pozwolenia	  na	  opublikowanie	  pełnego	  zgłoszenia	  (wraz	  ze	  
zdjęciem,	  jeżeli	  to	  jest	  jego	  elementem)	  lub	  jego	  fragmentu	  na	  stronie	  facebook.com/
bonduellepolska	  i/lub	  na	  stronie	  przebojowesalatki.pl	  

3.2.	  Reklamacja	  dopuszczalna	  jest	  w	  formie	  mailowej	  skierowanej	  na	  adres	  do	  korespondencji	  na	  
hDp://PozytywnaKuchnia.pl/kontakt/.	  Reklamacja	  zostanie	  rozpatrzona	  przez	  PozytywnaKuchnia.pl	  w	  
ciągu	  14	  dni	  od	  otrzymania.	  Powiadomienie	  o	  rozstrzygnięciu	  nastąpi	  drogą	  mailową,	  na	  adres	  podany	  
przez	  uczestnika	  Zabawy,	  składającego	  reklamację.
3.3.	  Regulamin	  niniejszy	  jest	  jedynym	  dokumentem	  określającym	  zasady	  Zabawy.	  PozytywnaKuchnia.pl 	  
zastrzega	  sobie	  prawo	  do	  zmiany	  regulaminu	  bez	  powiadamiania	  uczestników	  Zabawy.
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