
 

Regulamin Konkursu 

“Quiz elektroniczny LodyBonano” 

("Regulamin") 

  

§1 ZASADY OGÓLNE 

1. Organizatorem Konkursu “Quiz elektroniczny LodyBonano” zwanym dalej: 

”Konkursem” jest: Radosław Charubin prowadzący jednoosobową działalność 

gospodarczą pod firmą MULTI ICE Radosław Charubin z siedzibą w Zaściankach, ul. 

Modrzewiowa 11 , 15 – 521 Białystok. (dalej: „Organizator”). 

2. Nagrody w Konkursie zapewnia Organizator.  

Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej,  

§2 SŁOWNIK POJĘĆ 

1. Strona – serwis internetowy Organizatora – www.lodybonano.pl, 

2. Uczestnik – osoba, która wzięła udział w konkursie. 

3. Konkurs – konkurs, którego dotyczy niniejszy regulamin. 

4. Komisja - Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora. 

5. Quiz – 20 pytań przeznaczonych dla Uczestników. 

6. Nagroda – nagrodami w konkursie są: 

• 5x bezprzewodowe słuchawki Philips SHB3165p 

• 5x Głośnik JBL Go 

§3 REGULAMIN 

1. Regulamin Konkursu „Quiz elektroniczny LodyBonano”, zwany dalej: 

„Regulaminem”, określa zasady i warunki uczestnictwa w niniejszym Konkursie. 

2. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo zmiany 

postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie, poprzez zamieszczenie na 

stronach serwisu zmienionego, jednolitego tekstu Regulaminu. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki niedopełnienia przez 

Uczestnika jakichkolwiek obowiązków, o których mowa w Regulaminie. 

4. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym 

Uczestnikom Konkursu na stronie www.lodybonano.pl/Olimpiadawiedzy 

LodyBonanoQuiz na dedykowanych stronach oraz w siedzibie Organizatora. 

 

§4 CZAS TRWANIA KONKURSU 

1. Konkurs rozpoczyna się dnia 30.09.2017 o godz. 6:00 i kończy 30.09.2017 o godz. 

23:59. 

§5 KOMISJA KONKURSOWA 

1. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i 

zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992r (Dz. U. Z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. 



zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach 

wykonawczych do tej ustawy. 

2. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności 

w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób 

biorących w nim udział i wyboru Zwycięzców Konkursu, Organizator powoła komisję 

konkursową (dalej „Komisja”). W skład Komisji wejdą 3 osoby wskazane przez 

Organizatora. 

§6 WARUNKI WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE 

1. W Konkursie mogą wziąć udział pełnoletnie osoby fizyczne, mieszkające na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  

2. Prawdziwe dane osobowe podane w formularzu konkursowym są warunkiem 

otrzymania ewentualnej nagrody. 

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele 

Organizatora, pracownicy lodziarni LodyBonano, Franczyzobiorcy oraz innych 

podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, 

a także osoby współpracujące ze wskazanymi powyżej podmiotami w sposób stały, na 

innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. 

wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z 

nimi w stosunku przysposobienia. 

4. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie 

dobrowolne. Osoba, która przystąpiła do Konkursu (dalej „Uczestnik”), jest związana 

warunkami niniejszego Regulaminu. 

5. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest m.in. akceptacja niniejszego 

Regulaminu.  

6. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne 

dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich. 

§7 ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU 

1. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien:  

1) ściągnąć na telefon mobilną grę LodyBonano dostępną pod adresem:  

• dla wersji Android: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.mobilemadness.lodybonano  

• a dla wersji iOS:  

https://itunes.apple.com/pl/app/lody-bonano/id815772290?mt=8  

2) grać w grę LodyBonano podczas miesiąca września w celu zapoznania się z tematyką  

konkursową oraz rozwiązywać Quiz znajdujący się na końcu każdej rozgrywki. 

3) w dniu 30.09.2017r. w godz. 6-23:59 przystąpić do elektronicznego quizu w którym 

trzeba będzie odpowiedzieć prawidłowo na wszystkie pytania i uzyskać jak najlepszy 

czas odpowiedzi  

4) wypełnić formularz danych osobowych po zakończeniu quizu.  

2. Zgłaszając swój udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę, aby jego Imię i 

Nazwisko zostały umieszczone na stronie www.lodybonano.pl oraz ogólnym profilu 

facebookowym sieci LodyBonano na listach rankingowych i/lub zostały wykorzystane 

w inny sposób określony w niniejszym Regulaminie, w celach związanych z 

organizacją i przeprowadzeniem Konkursu. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.mobilemadness.lodybonano
https://itunes.apple.com/pl/app/lody-bonano/id815772290?mt=8
http://www.lodybonano.pl/


3. Uczestnik nie możne otrzymać nagrody jeśli nie odpowie prawidłowo na wszystkie 

pytania Quizu. 

4. Uczestnik nie może wysłać kilkakrotnie zgłoszenia,  

5. Uczestnik nie może powtórnie przejść przez quiz z tego samego telefonu  

6. Uczestnik nie może otrzymać nagrody, jeśli nie poda w zgłoszeniu danych osobowych 

i adresu do wysyłki. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu 

Konkursu przez Uczestnika  

7.  W terminie siedmiu dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu, dziesięciu 

Uczestników którzy odpowiedzą prawidłowo na wszystkie pytania w quizie uzyskując 

jak najlepszy (najkrótszy) czas odpowiedzi oraz spełnią wszystkie wymagania 

wskazane w niniejszym Regulaminie zostaną powiadomieni telefonicznie lub w 

prywatnej wiadomości na e-maila, który został podany w formularzu o otrzymaniu 

nagrody. Wtedy również zostaną poproszeni o wskazanie adresu, pod który zostaną 

przesłane nagrody przez Organizatora. 

8. W przypadku nie odebrania nagrody lub braku możliwości skontaktowania się ze 

zwycięzcą w ciągu 30 dni od przyznania nagrody może ona zostać przeznaczona na 

wybrany przez Organizatora cel. 

9. Nie jest możliwe przeniesienie praw do nagrody na inną osobę 

 

§8 NAGRODY 

1. Nagrodami w konkursie są:  

• 5x bezprzewodowe słuchawki Philips SHB3165 za zajęcie miejsc od 1 do 5 

włącznie 

• 5x Głośnik JBL Go za zajęcie miejsc od 6 do 10 włącznie. 

W przypadku remisu (tj. sytuacji gdy dwóch lub więcej Uczestników Konkursu 

uzyska taki sam czas udzielenia poprawnych odpowiedzi na wszystkie 20 pytań quizu) 

o zwycięstwie lub zajętym przez Uczestnika miejscu w Konkursie decydować będzie 

wcześniejsza godzina przystąpienia do wypełniania formularza po poprawnym 

rozwiązywaniu quizu.  

2. Każdy Uczestnik w czasie trwania konkursu może wygrać tylko jedną z Nagród. 

3. Zwycięzca Konkursu ma obowiązek podać Organizatorowi swoje imię i nazwisko, 

numer telefonu, adres poczty e-mail, adres, na który ma zostać przesłana nagroda a 

także wszelkie inne dane niezbędne Organizatorowi w celu wykonania obowiązków 

określonych w Regulaminie lub wynikających z powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa w terminie 7 dni kalendarzowych od daty powiadomienia o 

Zwycięstwie.  

 

§9 PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie 

Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub 

Regulaminem Konkursu. 

2. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie, 

Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem poprzez wskazane przez niego 

sposoby komunikacji (np. prowadzić korespondencję mailową); podczas takiego 



kontaktu Organizator może oczekiwać od Uczestnika podania szczegółowych 

informacji dotyczących jego udziału w Konkursie. 

 

§ 10 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest MULTI ICE 

Radosław Charubin z siedzibą w Zaściankach, ul. Modrzewiowa 11 , 15 – 521 

Białystok, które będzie zbierać na zasadzie dobrowolności oraz przetwarzać dane 

osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) na zasadach oraz w celach 

zgodnych z udzielonymi przez Uczestnika zgodami w postaci:  

o akceptacji Polityki Prywatności dostępnej na Stronie Konkursu. 

o oraz zgód potwierdzonych za pomocą zaznaczenia odpowiednich pól w 

formularzu wypełnianym po zakończeniu quizu. 

2. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, 

otrzymania nagród lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. 

3. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści ich danych oraz ich 

poprawiania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych. 

4. W związku z prowadzeniem Konkursu zbierane będą od Uczestników następujące 

dane osobowe: imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres poczty e-mail. Natomiast 

do przekazania nagrody adres po który przesyłka z nagrodą zostanie wysłana. 

5. W przypadku wygrania konkursu publikowane będzie imię i nazwisko Uczestnika na 

stronie internetowej www.lodybonano.pl oraz na portalu społecznościowym Facebook 

www.facebook.com/Lody Bonano  

 

§ 11 REKLAMACJE 

1. Reklamacje dot. Konkursu będą przyjmowane w terminie 7 dni od daty ogłoszenia 

wyników, na adres: MULTI ICE Radosław Charubin z siedzibą w Zaściankach, ul. 

Modrzewiowa 11 , 15 – 521 Białystok. 

2. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika takie jak: imię, nazwisko, adres do 

korespondencji (do doręczania listów, jak również dokładny opis i powód reklamacji. 

W przypadku braku potrzebnych informacji, Organizator zastrzega sobie prawo 

wezwania Uczestnika do uzupełnienia braków w terminie 7 (siedmiu) dni od daty 

takiego wezwania. Nieuzupełnienie przez Uczestnika braków uprawnia Organizatora 

do pozostawienia zgłoszenia bez rozpoznania. 

3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty doręczenia 

reklamacji Organizatorowi. 

4. Uczestnicy Konkursu składający reklamację, zostaną powiadomieni pocztą o sposobie 

jej rozwiązania w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję. 

Decyzja Komisji jest ostateczna. 

 

§ 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

http://www.lodybonano.pl/
http://www.facebook.com/Lody%20Bonano


1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych 

i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są 

postanowienia niniejszego Regulaminu. 

2. Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Konkursu na stronie 

www.lodybonano.pl  

3. Regulamin Konkursu jest ponadto dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora. 

4. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się z 

organizatorem pod adresem e-mail konkurs@lodybonano.pl 

5. Uczestnik, poprzez udział w Konkursie, akceptuje niniejszy Regulamin i nie musi w 

inny sposób wyrażać na niego zgody. 

 

 

 

 

 

http://www.lodybonano.pl/
mailto:konkurs@lodybonano.pl

