
REGULAMIN AKCJI „Biesiadowo CHALLENGE” 
 

organizowanego od 15 września 2017 roku 
 

obowiązuje od 21 października 2017 roku 

 
1. WARUNKI OGÓLNE 

 
1.1. Organizatorem akcji pod nazwą „Biesiadowo CHALLENGE”, zwanego dalej „Akcją” jest 

PPHU „WOJTEX” Wojciech Goduński z siedzibą 99-205 Dalików, Złotniki 11, zwanym dalej 

„Organizatorem” 

 
1.2 Sponsorem Akcji oraz nagród jest PPHU „WOJTEX” Wojciech Goduński z siedzibą 99-

205 Dalików, Złotniki 11, zwany dalej „Sponsorem”  

 
1.3. Warunki uczestnictwa w Akcji określone są wyłącznie w niniejszym regulaminie oraz 

w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa. 

 
1.4. Akcja organizowana jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.  
 
1.5. Udział Uczestnika w „Biesiadowo CHALLENGE” oznacza akceptację zasad Akcji zawartych 

w niniejszym regulaminie. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.  
 
1.6. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 Kodeksu cywilnego.  

 
1.7. Organizator jest pomysłodawcą Akcji, która jest przeprowadzana w sieci pizzerii „Biesiadowo” 

funkcjonujących w ramach podpisanych umów franczyzowych. 

 
1.8. W trakcie trwania Akcji treść regulaminu Akcji będzie dostępna na stronie www.biesiadowo.pl 

oraz w każdym lokalu sieci pizzerii „Biesiadowo” 

 
2. CZAS TRWANIA „Biesiadowo CHALLENGE” 

 
2.1. „Biesiadowo CHALLENGE” trwa od dnia 15.09.2017 r. od godziny 12:00 do dnia 31.12.2017 r.   
do godziny 23.59.  

 
2.2. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Akcji bądź przedłużenia 

czasu jej trwania bez podawania przyczyny, jeżeli nie odbędzie się to z uszczerbkiem dla praw 

nabytych przez uczestników Akcji. 

 
3. UCZESTNICY AKCJI 

 
3.1. W Akcji mogą uczestniczyć osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, zamieszkałe na 

terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które zapoznały się z niniejszym regulaminem i 

zaakceptowały jego treść (dalej „Uczestnik”)  

 
3.2. Uczestnikami Akcji nie mogą być osoby pracujące w sieci pizzerii „Biesiadowo”, ani ich 

rodziny i osoby z nimi spokrewnione. 

 
4. UCZESTNICTWO W AKCJI 

 
4.1. Uczestnik bierze udział w Akcji dobrowolnie i samodzielnie.  

http://www.biesiadowo.pl/


4.2. Dopuszczalna jest jedna próba dziennie.  

 

4.3. Zadanie polega na zakupie i zjedzeniu dowolnej dużej pizzy o średnicy 57 cm w czasie poniżej 30 

minut w jednym z lokali sieci pizzerii „Biesiadowo”, następnie opublikowaniu filmu 

(niezmontowanego czyt. niepociętego, z jednego ujęcia) wraz z oznaczeniem głównego profilu 

„Pizzerie Biesiadowo” na Facebooku oraz wytypowaniu kolejnej osoby do wzięcia udziału w akcji. 

Jeśli uczestnik akcji podoła zadaniu, przysługuje mu nagroda w postaci vouchera o wartości 50,00 zł 

do wykorzystania na dania znajdujące się w karcie menu w sieci pizzerii „Biesiadowo”, a Organizator 

akcji wpłaci 5,00 zł dla Fundacji GAJUSZ. Jeśli Uczestnik nie wykonana zadania w określonym 

czasie, zobowiązany jest do wrzucenia do puszki znajdującej się w lokalu min. 5,00 zł dla Fundacji 

GAJUSZ. 
 

4.4. Aby wziąć udział w Akcji, Uczestnik powinien łącznie spełnić następujące warunki:  
 

a) opublikować film na portalu społecznościowym Facebook z następującymi hashtagami 
 
#biesiadowochallenge #pizzerieBiesiadowo #pomagamGajusz. 
 
b) przeczytać i zaakceptować niniejszy regulamin 

 

4.5. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji imion oraz nazwisk (i/lub nicków) osób, które 

zostały wyłonione zgodnie z pkt 6.1-6.2 regulaminu jako zwycięzcy nagród, o których mowa w pkt. 

5.1. (dalej „Laureaci”), na co Laureaci niniejszym wyrażają zgodę. 
 
 
4.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne, uboczne skutki zdrowotne związane z 

całkowitym spożyciem pizzy o śr. 57 cm w zadanym czasie. 

 

4.7. Przyjmuje się, że Uczestnik biorący udział w Akcji zapoznał się z niniejszym regulaminem 

i przyjmuje wszystkie jego ustalenia. 
 

4.8. Franczyzobiorca Organizatora biorący udział w Akcji jest zobowiązany do przedstawienia 

niniejszego regulaminu każdemu Uczestnikowi oraz umieszczeniu ww. w dostępnym dla 

klientów miejscu w lokalu.  
 

5. NAGRODY 
 

5.1. W Akcji zostały przewidziane następujące nagrody (dalej „Nagrody”)  

 

Jednorazowy voucher na dania znajdujące się w karcie menu w sieci pizzerii „Biesiadowo” o 

wartości 50,00 zł ważny do 07.01.2018 r. 
 

5.2. Każdy Uczestnik może otrzymać kilka Nagród w trakcie trwania Akcji pod 

warunkiem wykonania zadania. 
 

5.3. Uczestnik nie jest uprawniony do żądania wymiany Nagrody na gotówkę lub nagrodę 

innego rodzaju. 

 

5.4. Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody.  
 

5.5. Uczestnicy Akcji nie mogą przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie. 
 

6. ROZSTRZYGNIĘCIE AKCJI ORAZ ODBIÓR NAGRODY 

 

6.1. Nagroda zostanie przyznana po obejrzeniu filmu przez osoby odpowiedzialne za sprawdzenie 

poprawności przeprowadzenia Akcji po stronie Organizatora. 
 



6.2. Laureaci Nagrody zostaną powiadomieni przez Organizatora o ewentualnej wygranej w terminie 

7 dni od opublikowania filmu i poinformowania o tym fakcie Organizatora, poprzez wiadomość 

prywatną za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook. 

 

6.3. Odbiór Nagrody nastąpi w lokalu, w którym Uczestnik zrealizował zadanie Akcji „Biesiadowo 

CHALLENGE” 

 

6.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wydania Nagrody, wynikającą z 

braku jej odbioru przez Laureata. W takim przypadku Nagroda przepada na rzecz Organizatora. 

Uczestnik ma prawo do odbioru Nagrody w terminie do zakończenia Akcji.  
 

7. WYKLUCZENIE Z UDZIAŁU W AKCJI 
 

7.1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Akcji Uczestników, a w 

skrajnych przypadkach do blokowania uczestnictwa w Akcji tych Uczestników, którzy naruszają 

postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności: 

 

a) biorą udział w Akcji osoby poniżej 18 roku życia; 

 
b) prowadzą działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami, a w szczególności, gdy 

godzą swym zachowaniem w interesy osób trzecich; 

 
c) prowadzą działania, co do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że mogą one prowadzić 

do prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Akcji;  

 
d) prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub Sponsora lub godzą w 

jego wizerunek; 
 
 

7.2. W przypadku wykluczenia z Akcji Laureat nie nabywa lub traci prawo do Nagrody. W 

wypadku ujawnienia faktu złamania Regulaminu przez Laureata po doręczeniu Nagrody, Laureat 

jest obowiązany do jej zwrotu, na żądanie Organizatora. Osoba taka zobowiązana jest pokryć 

wszelkie straty, jakie poniesie Organizator w związku z jego dyskwalifikacją.  
 

8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 
 

8.1. Reklamacje co do przebiegu Akcji mogą być zgłaszane pisemnie na adres: 
 
biuro.biesiadowo@wp.pl 
 

8.2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Akcji.  

 

8.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również 

dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz żądanie Uczestnika.  
 

8.4. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 

14 dni od dnia doręczenia reklamacji Organizatorowi. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie 

powiadomiony wiadomością zwrotną e-mail lub listem poleconym wysłanym na adres podany w 

reklamacji.  
 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

9.1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy polskiego prawa.  
 



9.2. Wszelkie spory wynikłe z wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją będą 

rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, właściwy dla siedziby Organizatora Akcji.  

 
9.3. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w Akcji, włącznie z opłatą za dostęp do Internetu są 

ponoszone przez Uczestnika Akcji.  

 

9.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych, 

niepełnych lub nieprawdziwych danych: adresu e-mail, numeru telefonu lub innych danych 

uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez Organizatora Nagrody, bądź 

rodzących odpowiedzialność odszkodowawczą. 

 

9.5. Organizator oświadcza, że Akcja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, 

loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w 

ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540 z późn. zm.) 

 
9.6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania 

przyczyny, jeżeli nie będzie miało to wpływu na prawa nabyte Uczestników.  

 
9.7. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Akcji.  
 


