
 

 

Regulamin konkursu 

GRILLUJ Z ŁUKOWIEM 

 

§ 1. Postanowienia ogólne. 

1. Organizatorem konkursu „GRILLUJ Z ŁUKOWEM” zwanego dalej „Konkursem” są Zakłady 

Mięsne ŁUKÓW Spółka Akcyjna z siedzibą w Łukowie przy ul. Przemysłowa 15, 21-400 Łuków, 

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku wpisana 

do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000052346, 

posiadająca nr identyfikacji podatkowej NIP: 8250003251 oraz numer statystyczny REGON: 

000566517, o kapitale zakładowym wysokości 56 137 310 zł, wpłaconym w kwocie 

42 400 880,90 zł, zwana dalej "Organizatorem". 

2. Nagrodami w Konkursie są 3 bony zakupowe o wartości 200 zł do zrealizowania w sklepach 

firmowych Zakładów Mięsnych ŁUKÓW S.A. oraz 3 nagrody niespodzianki od marki Łuków. 

3. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 25 kwietnia – 22 maja 2022 r. 

4. Regulamin stanowi wyłączną podstawę przeprowadzenia Konkursu i określa prawa i obowiązki 

jego uczestników. 

5. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.zmlukow.pl 

 

§ 2. Cel przeprowadzenia Konkursu. 

Celem Konkursu jest promocja marki Łuków oraz docenienie dotychczasowych klientów dokonujących 

zakupów w sklepach Zakładów Mięsnych ŁUKÓW S.A.  

 

§3. Czas przeprowadzenia Konkursu. 

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie 25 kwietnia – 15 maja 2022 r. 

2. Wyniki zostaną ogłoszone do 31 maja 2022 r. na stronie internetowej firmy, a zwycięzcy 

zostaną powiadomieni drogą elektroniczną lub telefoniczną. 

http://www.zmlukow.pl/


 

 

 

§4. Uczestnictwo w Konkursie.  

1. Udział w Konkursie jest nieodpłatny. 

2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać 

udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych. 

3. Od udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i stali współpracownicy Organizatora i 

Fundatora, a także ich małżonkowie, osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu, dzieci 

oraz rodzeństwo. 

4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w 

całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również 

potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. 

5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do 

żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby. 

 

§5. Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu. 

1. Aby przystąpić do konkursu Uczestnik musi spełnić następujące warunki: 

a. Dokonać zakupów w sklepie firmowym Zakładów Mięsnych ŁUKÓW S.A. na kwotę min. 

50 zł, w tym kupić produkty grillowe marki Łuków lub Śmiłowo (wędliny, mięso). 

Adresy sklepów firmowych znajdują się na stronie www.zmlukow.pl w zakładce sklepy 

firmowe. 

b. Przesłać zgłoszenie konkursowe na adres poczty elektronicznej konkurs@zmlukow.pl 

zawierające: przepis na idealnego grilla wraz z paragonem potwierdzającym zakup, a 

także imię, nazwisko i numer telefonu. 

2. Każdy uczestnik może przysłać więcej niż jedno zgłoszenie do Konkursu. Do dokonania jednego 

zgłoszenia konkursowego konieczne jest posiadanie jednego paragonu fiskalnego, 

świadczącego o dokonanych zakupach obejmujących produkty grillowe. Każdy Uczestnik może 

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


 

 

wziąć udział w Konkursie dowolną ilość razy, pod warunkiem, że ilość zgłoszeń konkursowych 

odpowiada ilości posiadanych paragonów fiskalnych. 

3. Zakupy powinny zostać dokonanie w terminie, w którym organizowany jest konkurs, tj. między 

25.04.2022 r. a 22.05.2022 r. 

4. Za dowód zakupu Produktu promocyjnego Organizator uznaje wyłącznie paragon fiskalny. Nie 

można dokonać zgłoszenia udziału w Konkursie na podstawie innego dowodu zakupu poza 

wskazanymi powyżej, np. faktury VAT wystawionej podmiotowi prowadzącemu działalność 

gospodarczą (z numerem NIP), faktury VAT wystawionej osobie fizycznej nieprowadzącej 

działalności gospodarczej (tj. bez NIP nabywcy), potwierdzenia dokonania płatności kartą itp. 

5. Z chwilą nadesłania zdjęcia do Konkursu zgodnie z pkt. 1 Uczestnik oświadcza, że: 

3.1. forma wyrażenia zgłaszanego do Konkursu zdjęcia (w tym jego nazwy) jest dziełem 

oryginalnym, do którego pełne i wyłączne prawa autorskie przysługują Uczestnikowi, nie jest 

obciążona jakimikolwiek prawami osób trzecich, nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, 

ani obowiązujących przepisów prawa, a samo zdjęcie nie korzysta z ochrony przepisów ustawy 

- Prawo własności przemysłowej lub korzystając z takiej ochrony jest przedmiotem uprawnień 

służących wyłącznie Uczestnikowi, a Uczestnik Konkursu jest uprawniony do wyrażenia zgód i 

zezwoleń, o których mowa w pkt 3.2.-3.5. poniżej. 

3.2. Wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora z przesłanego tekstu 

w całości lub we fragmentach. 

3.3. Zezwala Organizatorowi na opublikowanie na stronie www.zmlukow.pl oraz na profilu 

portalu www.facebook.pl imienia oraz treści zgłoszenia - w okresie trwania Konkursu, celu 

ogłoszenia wyników Konkursu oraz w celu wykonania zobowiązań wynikających ze zwycięstwa 

w Konkursie. 

6. Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego Uczestnik nie może dokonywać w niej jakichkolwiek 

zmian lub uzupełnień. 
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§6. Zasady wyłaniania zwycięzców. 

1. W terminie do 31 maja 2022 r. jury konkursowe złożone z przedstawicieli Organizatora 

oceniając kreatywność i unikatowość dokona zwycięskich zgłoszeń oraz przyzna zwycięzcom 

nagrody w postaci bonów zakupowych oraz paczek-niespodzianek od marki Łuków. Nagrody 

zostaną przesłane przez Organizatora za pośrednictwem poczty, kuriera lub w inny sposób 

ustalony przez obie strony. 

2. Nagrodami w konkursie są trzy bony zakupowe (dla trzech najbardziej kreatywnych wg. Jury 

zgłoszeń) oraz trzy nagrody-niespodzianki od marki Łuków (dla kolejnych trzech wyróżnionych 

zgłoszeń). 

3. Prawo do nagrody podlega przeniesieniu na osobę trzecią. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub 

niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikające z błędnego podania przez 

nagrodzonego uczestnika Konkursu adresu email, na który zostało wysłane powiadomienie o 

nagrodzie. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez 

nagrodzonego uczestnika Konkursu danych kontaktowych oraz innych danych służących do 

identyfikacji uczestnika Konkursu oraz za wszelkie zmiany tych danych. 

 

§7. Ochrona danych osobowych. 

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia 

Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody. 

2. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”, Dz.Urz.UEL119 z 04.05.2016 str.1, 

dalej „RODO”), Organizator Konkursu informuje, że administratorami danych osobowych 

Uczestników Konkursu jest: 

http://palcelizac.gazeta.pl/palcelizac/1,111116,14935317,Regulamin_konkursu_na_przepis_kulinarny_pt__Moje_wypieki.html?as=2


 

 

Zakłady Mięsne ŁUKÓW S.A. z siedzibą w Łukowie przy ul. Przemysłowa 15, 21-400 Łuków, 

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku wpisana 

do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000052346, 

posiadająca nr identyfikacji podatkowej NIP: 8250003251 oraz numer statystyczny REGON: 

000566517. 

3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w 

Konkursie. 

§8. Postępowanie reklamacyjne. 

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z 

uzasadnieniem do Organizatora na adres: ul. Przemysłowa 15, 21-400 Łuków, z dopiskiem 

"Konkurs Grilluj z Łukowem" w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania listy 

zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego). 

2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie 

będą rozpatrywane. 

3. Reklamacje dotyczące Konkursu Organizator rozpatrywać będzie w terminie 30 (trzydziestu) 

dni od dnia ich otrzymania. 

4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących Konkursu będzie ostateczna. 

 

 

§9. Postanowienia końcowe.  

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 

 

 

 



 

 

 


