
REGULAMIN KONKURSU „KUCHNIA MAMY SONI” 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1. Organizatorem Konkursu jest FUNDACJA SHALOM, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych 

i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 

Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. 

Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS 0000187833, NIP: 5261026136, REGON: 012052772. 

1.2. Uczestnikami Konkursu są Restauracje biorące udział w części kulinarnej XIII 

festiwalu Kultury Żydowskiej Warszawa Singera (zatytułowanej „Kuchnia mamy 

Soni”), jak i sami Goście odwiedzający wskazane wyżej Restauracje. 

1.3. Przed przystąpieniem do Konkursu należy uważnie zapoznać się z treścią 

Regulaminu. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez 

Uczestnika Regulaminu w całości. 

2. CZAS TRWANIA I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA KONKURSU 

2.1. Konkurs trwa od 26 sierpnia 2016 r. do 04 września 2016 r. 

2.2. Konkurs odbywa się w Restauracjach biorących udział w XIII festiwalu Kultury 

Żydowskiej Warszawa Singera. 

3. ZASADY KONKURSU 

3.1. Goście odwiedzający Restauracje, mogą wziąć udział Konkursie poprzez wskazanie 

swoich opinii na temat smaku i jakości potraw serwowanych przez Restauracje 

poprzez formularz Menu Konkursowe. Na opinię gości składają się: 

3.1.1. pisemne wskazanie najlepszej potrawy, poprzez wypełnienie właściwego pola, 

3.1.2. uzasadnienie dokonanego wyboru, w formie krótkiej pisemnej recenzji 

potrawy. 

3.2. spośród wszystkich zebranych recenzji Jury wybierze te najbardziej kreatywne, 

których autorzy (Goście) zostaną uhonorowani nagrodami rzeczowymi.  

3.3. Restauracja serwująca tę potrawę, która uzyska najwięcej pozytywnych opinii Gości 

zostanie uhonorowana Certyfikatem Nagrody Publiczności. 



3.4. Niezależnie od powyższego, Jury dokona również wyboru najlepszej potrawy na 

podstawie własnej oceny, a Restauracja która ją serwuje, otrzyma Certyfikat 

Nagrody Jury. 

3.5. Decyzje Jury są ostateczne. 

3.6. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi 4 września o godzinie 15:00 na patio Cosmopolitan, 

przy ul. Twardej 4 w Warszawie. 

4. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

4.1. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora, w celach jego 

przeprowadzenia oraz wydania i odbioru nagród konkursowych (Certyfikatów). 

4.2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami 

Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 

992). 

4.3. Każdy z Uczestników ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich 

modyfikacji lub wykreślenia.  

4.4. Dane osobowe podawane są na formularzu Menu Konkursowe na zasadzie 

dobrowolności – ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie. 

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

5.1. Treść Regulaminu oraz Program Festiwalu dostępne są na stronie Organizatora: 

http://shalom.org.pl/, oraz w Restauracjach biorących udział w Konkursie. 

5.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie 

przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego. 

5.3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 471). 

 


