
Regulamin	  Konkursu	  „WokiWalkie	  –	  z	  kubkiem	  przez	  świat”	  

	  

I POSTANOWIENIA	  OGÓLNE:	  	  
1 Organizatorami	  konkursu	  pod	  nazwą	  „WokiWalkie	  –	  z	  kubkiem	  przez	  świat”	  (dalej	  zwanym	  "Konkursem")	  

jest	  firma	  WokiWoki	  Sp.	  z	  o.o.	  
2 Zasady	  Konkursu	  określa	  niniejszy	  regulamin.	  
3 W	  konkursie	  mogą	  uczestniczyć	  wszystkie	  osoby,	  z	  wyłączeniem	  właścicieli	  i	  najbliższej	  rodziny	  pracowników	  

firmy	  WokiWoki	  Sp.	  z	  o.o.	  
4 Przystąpienie	  do	  Konkursu	  oznacza	  akceptację	  niniejszego	  regulaminu.	  

	  
II MIEJSCE	  I	  CZAS	  TRWANIA	  KONKURSU:	  	  

1 Konkurs	  zostanie	  opublikowany	  na	  fanpage’u:	  	  https://www.facebook.com/WokiWalkie/	  
2 Czas	  trwania	  konkursu:	  4	  sierpnia	  –	  30	  września	  2016	  r.	  

	  
III ZASADY	  KONKURSU,	  UCZESTNICTWA,	  NAGRODY:	  

1 Informacja	  o	  Konkursie	  wraz	  z	  niniejszym	  regulaminem	  zostanie	  opublikowana	  na	  portalu	  
www.wokiwalkie.pl,	  w	  dziale	  "Regulamin	  Konkursu”.	  

2 Warunkiem	  udziału	  w	  konkursie	  jest	  załączenie	  wakacyjnego	  zdjęcia	  z	  kubkiem	  naszej	  firmy	  w	  komentarzu	  
pod	  postem	  konkursowym	  oraz	  udostępnienie	  postu	  konkursowego.	  

3 Zdjęcia	  konkursowe	  należy	  zamieszczać	  w	  terminie	  od	  4	  sierpnia	  do	  30	  września	  2016	  r.	  
4 W	  konkursie	  zostaną	  wyłonieni	  trzej	  zwycięzcy	  –	  pierwsze	  miejsce	  -‐	  10	  dowolnie	  skomponowanych	  kubków	  

do	  4	  składników,	  drugie	  miejsce	  –	  5	  dowolnie	  skomponowanych	  kubków	  do	  4	  składników,	  trzecie	  miejsce	  –	  3	  
dowolnie	  skomponowane	  kubki	  do	  4	  składników	  do	  odebrania	  w	  Restauracji	  WokiWalkie	  (ul.	  Dworcowa	  7,	  
Sopot)	  w	  terminie	  1	  października	  –	  31	  grudnia	  2016	  r.	  Rozmiar	  kubka	  do	  wyboru	  przez	  zwycięzców	  -‐	  	  750ml	  
lub	  500ml.	  

5 Zwycięzcy	  zostaną	  wyłonieni	  przez	  Komisję	  Konkursową	  w	  dniu	  5	  października	  2016	  r.	  do	  godz.	  22.00.	  
6 W	  skład	  Komisji	  Konkursowej	  wchodzą	  2	  osoby	  z	  zarządu	  firmy	  WokiWoki.	  Decyzje	  Komisji	  Konkursowej	  są	  

ostateczne.	  
7 O	  zwycięstwie	  uczestnicy	  zostaną	  poinformowani	  na	  Facebooku	  poprzez	  prywatną	  wiadomość,	  wraz	  z	  

hasłem	  do	  odbioru	  nagrody.	  
8 Nagrody	  należy	  wykorzystać	  do	  31	  grudnia	  2016	  r.	  w	  Restauracji	  WokiWalkie	  (ul.	  Dworcowa	  7	  ,	  Sopot)	  
9 Nie	  ma	  możliwości	  wymiany	  nagrody	  na	  gotówkę	  lub	  inną	  formę	  płatności.	  
10 Dane	  osobowe	  i	  kontaktowe	  podane	  przez	  zwycięzców	  będą	  przetwarzane	  przez	  organizatorów	  jedynie	  w	  

celu	  realizacji	  Konkursu	  i	  nie	  będą	  udostępniane	  innym	  podmiotom.	  
	  

IV POSTANOWIENIA	  KOŃCOWE:	  	  
1 Organizatorzy	  zastrzegają,	  że	  nie	  ponoszą	  odpowiedzialności	  za:	  	  

-‐	  zdarzenia	  uniemożliwiające	  prawidłowe	  przeprowadzenie	  Konkursu,	  których	  nie	  byli	  w	  stanie	  przewidzieć	  
lub	  którym	  nie	  mogli	  zapobiec,	  	  
-‐	  niewręczenie	  zwycięzcy	  nagrody	  z	  powodu	  jego	  niestawienia	  się	  w	  Restauracji	  WokiWalkie	  w	  wyznaczonym	  
terminie.	  

2 Organizatorzy	  zastrzegają	  sobie	  prawo	  zmiany	  postanowień	  niniejszego	  regulaminu	  w	  przypadku	  istotnych	  
zdarzeń	  mających	  wpływ	  na	  organizowanie	  Konkursu.	  Wszelkie	  zmiany	  zostaną	  ogłoszone	  na	  stronie	  www	  
portalu.	  


