Regulamin dla uczestników wydarzenia
„I Mistrzostwa Śniadaniowe Hal Targowych" 24 czerwca 2017 r.
1. Organizatorem "I Mistrzostw Śniadaniowych Hal Targowych", zwanych dalej "Mistrzostwami
Śniadaniowymi" lub "Wydarzeniem" jest Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o., z siedzibą w Gdyni przy ul.
Armii Krajowej 24, 81-372 Gdynia.
2. "Mistrzostwa śniadaniowe" odbywają się zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu
(„Regulamin") oraz obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
3. Adresem elektronicznym Konkursu jest www.haletargowegdynia.pl i projekty@arg.gdynia.pl
4. Aby wziąć udział w "Mistrzostwach Śniadaniowych" należy do dnia 22 czerwca 2017 roku przesłać
zgłoszenie dwuosobowej drużyny na maila projekty@arg.gdynia.pl, które będzie zawierać:
- Imiona i nazwiska
- wiek
- nr telefonu
- przepis na ulubione śniadanie i jego zdjęcie.
5. Przynajmniej jedna osoba z zespołu musi być pełnoletnia.
6. Przesłany przepis ze zdjęciem ma tylko charakter weryfikacyjny i nie będzie upubliczniany.
7. Z nadesłanych zgłoszeń do 23 czerwca 2017 r. zostanie wybranych 7 drużyn, które zostaną
poinformowane drogą telefoniczną. Pozostałe osoby otrzymają maila z podziękowaniem i zaproszeniem
na wydarzenie jako obserwatorzy - kibice.
8. Osoby wybrane zostaną niezwłocznie poinformowane o szczegółach wydarzenia.
9. "Mistrzostwa Śniadaniowe" odbędą się 24.06.2017 na terenie Miejskich Hal Targowych w godzinach
10.30-11.30.
10. Każda drużyna otrzyma od organizatora 50 zł na zakup produktów oraz 20 min na ich realizację na
terenie Hal Targowych. Na przygotowanie autorskiego śniadania każda z drużyn będzie miała 30 min.
11. Należy uwzględnić ograniczone możliwości obróbki termicznej - dostęp do 1 płyty grillowej lub małej,
turystycznej kuchenki elektrycznej (przez ok. 10-15 min. dla każdego z zespołów).
12. Należy przygotować min. 5 porcji do degustacji.
13. Posiłek będzie oceniany przez jury.
14. Nagrodą główną jest dwuosobowe zaproszenie na obiad/kolację do gdyńskiej restauracji oraz nagrody
rzeczowe dla kolejnych miejsc.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia akcji z niniejszym
Regulaminem, służy każdemu uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty zakończenia akcji.
2. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na
adres: Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 24, 81-372 Gdynia. Reklamacja zostanie
rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 30 dni od otrzymania.
3. Powiadomienie o rozstrzygnięciu reklamacji nastąpi pocztą, na adres podany przez Uczestnika.
4. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady "" Mistrzostw Śniadaniowych" jest
udostępniony wszystkim potencjalnym Uczestnikom Zabawy do wglądu podczas trwania .
5. Uczestnik "Mistrzostw Śniadaniowych" wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez
Organizatora, w celu realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzenia Konkursu. Uczestnik może
w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub
usunięcia.

6. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o ochronie danych osobowych Uczestnik
"Wydarzenia" ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia lub usunięcia.
7. Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność realizacji połączeń
Internetowych.
8. Zgłaszając udział w "wydarzeniu" i biorąc w nim udział Uczestnik, podporządkowuje się postanowieniom
Regulaminu i wyraża zgodę na jego treść.
9. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia "Mistrzostw Śniadaniowych", a ich
wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji "Mistrzostw Śniadaniowych",

