
REGULAMIN KONKURSU „Azja od kuchni” 

zwany dalej „Regulaminem” 

 

§1  

 Postanowienia ogólne 

1.1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki, na jakich odbywa się 

konkurs pod nazwą „Azja od kuchni” (zwany dalej „Konkursem”).  

1. . Konkurs nie jes  grą losową ani zak adem wzajemnym w rozumieniu us awy z dnia 1  

listopada 2009 r. o grach hazardowych(Dz. U. z 2016 r., 4 poz. 471).  

1.3. „Organiza or” - Komar Group Maciej Komarczuk z siedzibą w Warszawie przy ul. 

Nieborowskiej 15/1.  NIP: 526-259-76-80, Regon: 146341593 

Dalej zwany Organizatorem. 

1. . „ czes nik” – zarejes rowany pe nole ni uz y kownik por alu www. acebook.com, będący 

pe nole nią osobą  izyczną posiadająca pe ną zdolnos c   do czynnos ci prawnych zamieszka a na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej., k óra zg osi a swój udzia  w Konkursie zgodnie z 

niniejszym Regulaminem. 

1.5. „ unda or nagro d”-  unda orem nagro d jes   e  are  p. z o.o. z  siedzibą w  zosnowie, 

 ien ko w 1   A,   -1    zosno w, wpisaną do rejes ru przedsiębiorco w Krajowego Rejes ru 

 ądowego prowadzonego przez  ąd Rejonowy dla m.s . Warszawy w Warszawie,      Wydzia  

Gospodarczy pod nr KR         33   N   11 1     1.  unda or jes  wydającym nagrodę  w 

rozumieniu art. 41 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 26 lipca 1  1 r. o poda ku dochodowym od osób 

fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, ze zm). 

1.6 Konkurs przeprowadzany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.  

1.7. Konkurs trwa od dnia 7.11.2017 r. od godziny 11.00 do 14.12.2017 r. do godz. 23:59:59.  

1.8. Konkurs nie jest administrowany, sponsorowany ani wspierany przez Facebook. Facebook 

nie ponosi odpowiedzialności za realizację Konkursu. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w 

 rybie określonym w us awie z dnia 1  lis opada     r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 471.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jes  grą losową, lo erią  an ową, zak adem 

wzajemnym, lo erią promocyjną, k órej wynik zależy od przypadku, ani żadną inną  ormą 

przewidzianą w us awie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 

1.9. Regulamin jes  dos ępny w siedzibie Organiza ora, na s ronie in erne owej 

www.houseofasia.com.pl oraz https://www.facebook.com/houseofasiapl  

 

§2  

 Warunki udziału w Konkursie 

http://www.houseofasia.com.pl/
https://www.facebook.com/houseofasiapl


 .1.  czes nikiem Konkursu („ czes nik”) może być osoba  izyczna, k óra zapozna się z 

niniejszym Regulaminem, spe niająca  ącznie nas ępujące warunki:  

a. posiada miejsce zamieszkania na terenie Polski;  

b. osoba, k óra ukończy a 1  la ; 

c. posiada dos ęp do  n erne u, w  ym do serwisu  acebook   

d. posiada konto w serwisie Facebook zgodnie z regulaminem serwisu Facebook; 

e. zapozna a się z  reścią Regulaminu. 

 . .  czes nikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przeds awiciele Organiza ora i 

 rzyrzekającego Nagrody a  akże osoby z ich najbliższej rodziny oraz innych podmio ów 

biorących bezpośredni udzia  w przygo owaniu i przeprowadzeniu Konkursu na zlecenie 

Organizatora.   rzez cz onków rodziny rozumie się: ws ępnych, zs ępnych, rodzeńs wo, 

ma żonków, ma żonków rodzeńs wa, rodziców ma żonków, kuzynów i osoby pozos ające w 

stosunku przysposobienia. 

 .3. W przypadku dzia ania Uczestnika niezgodnego z regulaminem Serwisu Facebook lub 

niniejszym Regulaminem, Organiza or ma prawo w każdym momencie do: 

a) Na ychmias owego wykluczenia  czes nika z Konkursu poprzez usunięcie 

jego Odpowiedzi Konkursowej; 

b)  ominięcie  czes nika w procesie rozdysponowania nagród. 

2.4. Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art.. 919-921 Kodeksu cywilnego. 

2.5. Regulamin określa zasady udzia u w organizowanym Konkursie i warunki uczes nic wa w 

Konkursie, k óre  czes nik akcep uje w chwili przys ąpienia do Konkursu. 

 

 §3  

Zadanie konkursowe 

3.1. Zadanie konkursowe polega na jak najszybszym udzieleniu poprawnej odpowiedzi na 

zadawaną przez Organiza ora zagadkę konkursową, publikowaną w każdy w orek w czasie 

 rwania konkursu. Odpowiedzi należy udzielić pisemnie w komen arzu pod pos em 

konkursowym. 

3.   ierwszych pięciu  czes ników, k órzy opublikują prawid owe odpowiedzi o rzymują 

punkty. Liczy się kolejność odpowiedzi, wyświe lana przez  erwis  acebook. 

 unk y przyznawane są w nas ępujący sposób: 

1.  ierwsza poprawna odpowiedź:   punk ów 

2.  ruga poprawna odpowiedź:   punk y 

3. Trzecia poprawna odpowiedź: 3 punk y 

4.  zwar a poprawna odpowiedź:   punk y 

5.  ią a poprawna odpowiedź: 1 punk  



3.3. Uczestnik, na pytanie zadane w każdym  ygodniu  rwania konkursu może udzielić  ylko 

jednej odpowiedzi. 

3.4 Punkty Uczestnik może zbierać i w dowolnym czasie   rwania Konkursu zamienić  na 

nagrody. Gdy  czes nik decyduje się na zamianę punk ów na nagrodę, otrzymuje on 

nagrodę zgodnie z „Tabelą Nagród” ( . ), a jego s an punk ów au oma ycznie się zeruje.  

3.5. Uczestnik może w każdym  czasie trwania konkursu podjąć decyzję o zamianie uzyskanych  

punk ów  na nagrodę.  

3. . W każdą środę w czasie  rwania konkursu na pro ilu „House o  Asia” portalu Facebook 

Organiza or będzie publikowa  lis ę  czes ników z uzyskaną do da y publikacji ilością punk ów.   

3. .  czes nik, k óry zdecyduje się na  zamianę zdoby ych punk ów na nagrodę inną niż nagroda 

g ówna  (do   punk ów w ącznie), może dalej uczes niczyć w konkursie przy czym konto jego 

punktów zostaje wyzerowane. 

3.8.  Wymiana zdoby ych punk ów na nagrodę g ówną (1  punk ów), jes  równoznaczna z 

zakończeniem udzia u  Uczestnika w Konkursie  bez  możliwości pow órnego udzia u w 

konkursie i zdobywania punk ów od nowa , w  pozos a ym czasie trwania konkursu.  

3. .   czes nik, k óry zdoby  maksymalną liczbę punk ów (1  punk ów), zos aje umieszczony na 

liście  czes ników na pro ilu „House o  Asia” por alu  acebook będących „Zwycięzcami w 

Konkursie”. 

3.1 . Każdy  czes nik może zdobyć maksymalnie 10 punk ów. Wynik powyżej 1  punk ów jest 

rozumiany jako wynik 1  punk ów i nie upoważnia do żadnej innej nagrody niż Nagroda 

G ówna.  

3.11.  hcąc wymienić zdobyte punkty na nagrodę  czes nik jes  zobowiązany poin ormować o 

 ym Organiza ora, poprzez wys anie wiadomości na pro ilu „House o  Asia” na  portalu Facebook 

o podję ej decyzji i prześle Organiza orowi z danymi niezbędnymi do wydanie i przes ania 

Uczestnikowi nagrody przez Organizatora. 

3.1 .  czes nicy nie mogą przenosić  swoich  zdobytych punk ów na innych  czes ników. 

3.13. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawid owości odpowiedzi oraz 

zgodności udzia u  czes nika  z niniejszym Regulaminem. Organizator bez powiadamiania 

odrzuci Odpowiedź w przypadku, w k órym Odpowiedź jes  nieprawid owa, a udzia   czes nika 

w oczywis y sposób jest niezgodny z niniejszym Regulaminem.  

3.1 .  a ą i czasem udzielenia odpowiedzi jest data opublikowania odpowiedzi na portalu 

 acebook na pro ilu „House o  Asia”.   

 

 §4 

Nagrody w Konkursie 



 4.1. Nagrodami w konkursie są 3  nagród rzeczowych w postaci produk ów marki „House of 

Asia” oraz 5 nagród g ównych (nagrody i ich war ość zos a y wymienione w „Tabeli Nagród”  . ) 

przyznawanych zgodnie ze zdoby ą ilością punk ów. 

4.2. Tabela nagród: 

 

Liczba 

punktów 

 

 

Nagroda 

1  os rybny    ml. War ość nagrody 

wynosi:   z   

2  as a  ad Thai 11 g + makaron ryżowy   

mm     g. War ość nagrody wynosi:    z  

3 Pasta zielone curry 115 g + mleczko 

kokosowe BIO 17-1 %     ml  War ość 

nagrody wynosi:    z  

4 Pasta czerwone curry 115 g + mleczko 

kokosowe 12 – 1 %    ml + liście limonki 

kaffir – ca e 1 g War ość nagrody wynosi: 

   z  

5  as a żó  e curry 11 g, mleczko kokosowe 

12-14% 400 ml + cukier kokosowy 200 g. 

War ość nagrody wynosi: 3  z  

6 Pasta massaman curry 115 g + mleczko 

kokosowe BIO 17-19% + sos rybny 200 ml. 

War ość nagrody wynosi: 3  z  

7 Pasta Tom Kha 115 ml + sos rybny 200 ml 

+ Liście limonki ka  ir 1  g + mleczko 

kokosowe 5- %     ml. War ość nagrody 

wynosi:    z  

8 Past Tom Yum 115 g + sos rybny 200 ml + 

cukier kokosowy 200 g + mleczko 

kokosowe BIO 5- %. War ość nagrody 

wynosi:    z  

 

9 

Makron ryżowy  mm     g + makaron 

vermicelli  z fasoli mung 80 g + pasta pad 



thai 115 g + sos rybny + cukier kokosowy. 

War ość nagrody wynosi:    z . 

Nagroda Główna 

 

Robot planetarny ELECTROLUX EKM4000 o war ości 1 

    z . 

  

 

 

4.3. Wraz z nagrodą g ówną wskazaną w pk . . . zos anie przyznana również nagroda pieniężna 

w wysokości odpowiadającej równowar ości 1 % należnego poda ku dochodowego od  ącznej 

war ości nagrody (ca. 11.11% war ości nagrody rzeczowej), k óra nie zos anie przekazana 

zdobywcy nagrody, lecz zos anie po rącona przez Organiza ora na pocze  1 % poda ku 

dochodowego od nagród i odprowadzona do w aściwego urzędu skarbowego (zgodnie z ar . 3  

us . 1 pk    i ar .  1 us .  i   us awy o poda ku dochodowym od osób  izycznych). 

4.4.  pośród opublikowanych odpowiedzi Jury Konkursu powo ane przez Organiza ora, dokona 

oceny poprawności odpowiedzi i oznakuje odpowiedzi prawid owe. Na pods awie czasu 

opublikowania odpowiedzi kolejnych pierwszych pięciu uczes ników o rzyma określone w 

regulaminie ilości punktów. O kolejności  publikacji decyduje czas  wyświe lenia  odpowiedzi  

pod postem konkursowym. 

4.5.  rzyznanie punk ów  czes nikom co ygodniowej edycji Konkursu nas ąpi najpóźniej w 

ciągu    h od da y zakończenia tygodniowej edycji Konkursu na portalu spo ecznościowym 

Facebook. 

4.6. Nagroda może zos ać przyznana jedynie  czes nikowi, k óry spe ni wszys kie warunki 

Konkursu.   

4.7. Imiona i nazwiska  czes ników k órzy zdobyli nagrodę g ówną zos aną opublikowane na 

 ro ilu „House o  Asia” na portalu Facebook  po zakończeniu Konkursu.  

4.8. Nagrody rzeczowe będą wysy ane wy ącznie na adresy na terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej. 

4.9. Transport  czes ników, k órzy zdobyli nagrodę g ówną zapewnia Organizator. Uczestnik nie 

ma prawa wyboru środka transportu osobowego. Transpor   czes ników będzie się odbywa  

wy ącznie na  ery orium Rzeczypospoli ej  olskiej. 

 

§5 

Nabycie prawa do  Nagrody 



5.1. W  erminie do 3 dni od og oszenia wyników, każdy z  czes ników, k óry chce wymienić 

punkty na nagrody, jes  zobowiązany skon ak ować się z Organiza orem Konkursu poprzez 

wiadomość prywa ną na pro ilu „House o  Asia” na portalu  acebook, przesy ając swoje dane 

osobowe  j. imię , nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, adres do korespondencji oraz 

numer telefonu. Wiadomość zawierająca dane laurea ów musi zos ać wys ana z kon a  B, na 

k óry przes ana zos a a przez Organiza ora  informacja o wygranej.  

5.2. W przypadku nieotrzymania przez Organizatora od Uczestnika danych niezbędnych do 

przes ania nagrody nie zostanie ona wydana i pozostaje  w asnością Fundatora Nagrody.    

 

§6 

Wydanie Nagród 

6.1. Nagrody rzeczowe i nagrody g ówne zos aną doręczone Uczestnikom przesy ką kurierską na 

podany przez  czes ników adres w terminie 14 dni roboczych od otrzymania przez 

Organizatora danych osobowych  czes ników, k órzy nagrody zdobyli.  

6.2. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalen  pieniężny.  

6.3. Organiza or nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani u rudnienia odbioru Nagrody z 

przyczyn leżących po s ronie Zwycięzcy.    

 

§7  

Ograniczenia 

  .1. Organiza or in ormuje, że niedozwolone jes  publikowanie Odpowiedzi zawierających  reści 

mogące s anowić naruszenie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub dobrych 

obyczajów, w szczególności:  

a. zawierające wulgaryzm  

b. nawo ującego do nienawiści w szczególności ze względu na rasę, p eć, narodowość, 

przynależność pańs wową, orien acje seksualną  

c. propagującego ideologie nazizmu, komunizmu lub apar heidu   

d. godzącego w dobra osobis e Organiza ora,  rzyrzekającego Nagrodę i osób  rzecich; 

e. naruszającego prawa w asności in elek ualnej osób  rzecich. 

  . . Organiza or zas rzega sobie prawo do usunięcia w dowolnym czasie  rwania Konkursu 

Odpowiedzi zawierającej  reści niezgodne z prawem oraz z niniejszym Regulaminem lub k óre 

uzyska y nega ywną opinię w wyniku wery ikacji opar ej o ograniczenia, o k órych mowa w pk . 

  powyżej. 

 

§8 

Prawa autorskie 



 .1.  oprzez publikacje Odpowiedzi w Konkursie  czes nik oświadcza, że:  

a. jest autorem Odpowiedzi,  

b. Odpowiedź nie narusza praw, w  ym praw au orskich oraz innych praw wy ącznych, osób 

trzecich; 

8.2. Wy ączną odpowiedzialność za naruszenie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa 

oraz praw osobis ych i mają kowych osób  rzecich, ponosi  czes nik. 

8.3. Organizator nie zwraca ani nie archiwizuje Odpowiedzi. 

 

§9 

Postępowanie reklamacyjne 

  .1. Wszelkie reklamacje do yczące sposobu przeprowadzenia Konkursu  czes nicy mogą 

zg aszać w  ormie pisemnej na adres Organiza ora w  rakcie  rwania konkursu oraz nie później 

niż w  erminie   dni od dnia zakończenia Konkursu. O zachowaniu  erminu do wniesienia 

reklamacji decyduje da a nadania przesy ki lub da a wp ywu w przypadku osobis ego 

dos arczenia przesy ki do siedziby Organizatora. Reklamacje zg oszone po up ywie  ego  erminu 

nie będą rozpa rywane. 

 . . Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres do korespondencji Uczestnika, jak 

również dok adny opis i powód reklamacji.  

  .3. Organiza or zobowiązuje się do rozpa rzenia każdej reklamacji w  erminie do 1  dni od 

dnia jej o rzymania przez Organiza ora, a gdyby  o nie by o możliwe, do poin ormowania w tym 

okresie  czes nika, kiedy reklamacja zos anie rozpa rzona. Odpowiedź na reklamację zostanie 

Uczestnikowi przes ana na wskazany przez niego adres korespondencyjny. 

 . . Reklamacje rozpa rywane będą na pods awie niniejszego Regulaminu.  

9.5. W przedmiocie reklamacji os a eczna i wiążąca jes  decyzja Organiza ora.  czes nik zos anie 

o decyzji powiadomiony w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.   

 

 

§10 

Dane Osobowe 

10.1. Podanie przez uczestnika danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji 

wydania nagród i rozpa rzenia ewen ualnych reklamacji.  ane osobowe będą prze warzane 

wy ącznie w celach związanych przedmio owo z Konkursem,  j. w celu wy onienia Laurea ów 

Konkursu, w celach związanych z realizacją Konkursu i wydania nagród, prowadzenia 

sprawozdawczości  inansowej oraz zamieszczeniem lis y Laurea ów Konkursu. Te dane  o: imię, 

nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz adres zamieszkania - adres do 

wysy ki nagrody,  czes nik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych 



przez Organiza ora, w celu realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzenia Konkursu i 

wydania Nagród  czes nik może w każdej chwili uzyskać dos ęp do swoich danych osobowych i 

żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia.    

11. Administratorem danych zebranych na potrzeby realizacji Konkursu jest Komar Group 

Maciej Komarczuk z siedzibą w Warszawie przy ul. Nieborowskiej 1 /1.  N  :    -259-76-80, 

Regon: 146341593. 

12. Prze warzanie danych osobowych  czes niko w Konkursu będzie się  odbywac   w celach 

związanych z realizacją Konkursu.  

13.   ane osobowe  czes niko w Konkursu będą  prze warzane przez Adminis ra ora zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( z.  . z     r. Nr 

1 1, poz.     z po z n. zm.) wy ącznie na po rzeby związane z przeprowadzeniem Konkursu. 

 czes nik Konkursu ma prawo dos ępu do  reści swoich danych oraz ich poprawiania na 

warunkach określonych w us awie o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest 

dobrowolne, aczkolwiek jes  niezbędne do wzięcia udzia u w Konkursie.  

 

§11 

ZMIANA REGULAMINU KONKURSU 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian Regulaminu Konkursu w każdym 

czasie w szczególności do przed użenia, skrócenia lub zawieszenia  rwania Konkursu bez 

podania przyczyn. 

 . Organiza or zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zamiany  e nie będą 

naruszać praw już naby ych przez  czes ników, oraz nie będą pogarszać warunków Konkursu. 

W przypadku zmian w Regulaminie, Organizator poinformuje o tym fakcie  czes ników, 

umieszczając odpowiednie in ormacje na   ronach Konkursowych oraz w siedzibie 

Organiza ora. Regulamin w wersji zmienionej obowiązuje od momen u opublikowania. 

 

§12 

WEJŚCIE W ŻYCIE REGULAMINU KONKURSU 

 

12.1. Niniejszy Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 7 listopada 2017 r.  

 12.2. Regulamin Konkursu jes  dos ępny na   ronie in erne owej Organiza ora przez ca y okres 

trwania Konkursu. Ponadto, Regulamin Konkursu jest  akże dos ępny do wglądu w siedzibie 

Organizatora. 



12.3. Wszelkie in ormacje na  ema  Konkursu  czes nicy mogą uzyskać kon ak ując się z 

Organiza orem. Odpowiedzi będą udzielane niezw ocznie, jednak nie później niż w ciągu 1  dni. 

12.4. Wszelkie informacje o Konkursie zawar e w jakichkolwiek ma eria ach promocyjnych i 

reklamowych mają jedynie charak er pomocniczy i nie mogą s anowić pods awy jakichkolwiek 

roszczeń. Jedynymi wiążącymi regulacjami do yczącymi zakresu uprawnień  czes ników 

Konkursu i Organizatora są pos anowienia niniejszego Regulaminu Konkursu. 

 

§13 

Postanowienia końcowe 

11.1.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania Zg oszenia 

Konkursowego spowodowanej przez opera orów  elekomunikacyjnych, in erne owych i 

pośredników pocz owych, kurierskich i p., jak również za nieprawid owości związane z 

opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej, wynikające z b ędnego podania 

przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych, na k óre zos a o wys ane powiadomienie oraz 

za brak możliwości wys ania nagrody spowodowany brakiem, b ędnym lub niepe nym adresem 

zamieszkania uczes nika. Organiza or nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru 

nagrody z przyczyn leżących po s ronie  czes nika Konkursu, a  akże innych podmio ów 

niezależnych od Organiza ora. Organiza or nie ponosi odpowiedzialności za prawid owość i 

 erminowość doręczenia przesy ki wysy anej w imieniu Organiza ora w związku z 

prowadzeniem: Organiza or nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, 

funkcjonowanie Portalu  Facebook, konfigurację urządzen    czes nika Konkursu oraz ustawienia 

i dzia ania sieci  n erne  wynikające ze świadczenia  us ug  przez dos awcę sieci  n erne .  

11. .  czes nikom nie przys uguje jakiekolwiek wynagrodzenie z  y u u uczes nic wa w 

Konkursie.  

11.3. Ty u y poszczego lnych paragra o w Regulaminu mają charak er wy ącznie in ormacyjny i 

nie mogą  wp ywac   na in erpre ację pos anowien   niniejszego Regulaminu.  

11.4 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Konkursu s osuje się przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa polskiego. Zarówno  czes nicy Konkursu jak i Organizator 

będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów pows a ych na  le Regulaminu Konkursu w 

sposób ugodowy, na drodze negocjacji. Wszelkie spory mogące wyniknąć miedzy 

Organizatorem, a uczestnikami Konkursu rozpa rywane będą przez sad powszechny w aściwy 

dla siedziby Organiza ora. Odpowiedzialność Organiza ora ograniczona jes  względem 

 czes nika do wysokości war ości jednos kowej nagrody wskazanej w tabeli 4.2. 

 


