
REGULAMIN KONKURSU „Wielkanoc z TaoTao” 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Wielkanoc z TaoTao” (dalej: „Konkurs”) jest TAN-VIET 

International S.A. ul. Marco Polo 9, 83-031 Łęgowo, Nr KRS 0000318068 Sąd Rejonowy 

Gdańsk-Północ VII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 583-10-21-906, REGON: 190928068, 

kapitał zakładowy: 14.210.729,00 zł, wpłacony w całości (zwany dalej „Organizatorem“). 

2. Wszelkie czynności związane z przeprowadzeniem Konkursu, w tym wydanie nagród, 

przeprowadza Organizator. 

3. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem profilu marki TaoTao w serwisie Facebook. 

Dodatkowo ogłaszany za pośrednictwem strony internetowej www.taotao.pl oraz w serwisie 

Instagram. 

4. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem") jest wiążący dla Organizatora oraz 

Uczestników, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki 

Organizatora i Uczestników Konkursu.  

 

§ 2 Przedmiot i czas trwania Konkursu 

 

1. Konkurs polega na umieszczaniu przez Uczestników konkursu zdjęć potrawy tematycznie 

związanej z Wielkanocą, wykonanej przy wykorzystaniu minimum jednego produktu marki, 

w serwisie społecznościowym Facebook lub Instagram. 

2. Konkurs rozpoczyna się dnia 5.04.2017 o godzinie 17.00 i kończy się w dniu 17.04.2017 o 

godz. 23:59:59.   

 

 

§ 3 Uczestnictwo w Konkursie 

 

1. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny. 

2. W Konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, które najpóźniej w chwili przystąpienia do 

Konkursu ukończyły 18 lat, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i które 

skutecznie przystąpiły do Konkursu w sposób opisany w ust. 4 niniejszego paragrafu (dalej 

„Uczestnicy”). 

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, członkowie ich najbliższej 

rodziny oraz inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, w tym 

podmioty lub pracownicy podmiotów, świadczących usługi na rzecz Organizatora przy 

organizowaniu Konkursu. 

4. Osoba, o której mowa w ust. 2 przystępuje do Konkursu poprzez łączne wykonanie 

następujących czynności: 



- umieszczaniu przez Uczestników konkursu zdjęć potrawy wykonanej przy wykorzystaniu 

minimum jednego produktu marki w serwisie społecznościowym Facebook lub Instagram  

- oznaczenie swojego zgłoszenia słowem TAK (wyrażającym akceptację poniższego 

regulaminu)  

- oznaczenie swojego zgłoszenia hashtagami #taotao #harmoniasmakow #wialkanocztaotao 

 

5. Prawidłowe wykonanie czynności określonych w ust. 4 skutkuje wysłaniem zgłoszenia do 

Konkursu (dalej: „Zgłoszenie”).  

6. Każdy Uczestnik Konkursu może dokonać Zgłoszenia wielokrotnie w czasie trwania całego 

Konkursu, z zastrzeżeniem, że jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną Nagrodę. 

7. Decyzja Komisji Konkursowej odnośnie przydzielenia Nagrody w Konkursie jest uznaniowa  

i ostateczna. 

8. Szansę na wygraną mają osoby, które wypełnią wszystkie warunki Zgłoszenia Konkursowego 

łącznie a zdjęcie, które umieszczą na swoim profilu w aplikacji Instagram będzie w opinii 

Komisji Konkursowej najciekawsze, będzie wyróżniać się pomysłowością i zwróci uwagę 

Komisji. 

9. Wygranych określa Komisja Konkursowa, oceniając poprawność oraz ciekawość, 

różnorodność oraz twórczość nadesłanych Zgłoszeń Konkursowych. Komisja składa się  

z Zespołu Pracowników TAN-VIET International S.A. 

10. Uczestnik Konkursu poprzez wzięcie udziału w Konkursie wyraża dobrowolnie zgodę na 

umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Organizatora oraz na ich 

przetwarzanie przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.) we własnych celach 

marketingowych Organizatora.  

11. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że jest autorem zgłaszanego do Konkursu 

zdjęcia oraz, że zdjęcie to nie narusza jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, 

jak również obowiązujących przepisów prawa, w szczególności, iż uzyskał on zgodę osób 

przedstawionych na zdjęciu na wykonanie zdjęcia oraz wykorzystanie go przez Organizatora 

do własnych celów promocyjnych i marketingowych, w tym na jego zamieszczenie w 

Internecie na profilu @taotao_harmoniasmakow w serwisie Facebook oraz Instagram.  

12. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z udziałem Uczestnika w Konkursie, Organizator 

może kontaktować się z nim przy wykorzystaniu systemu “prywatnych zdjęć” w serwisie 

Instagram 

13. Wzięcie udziału w konkursie oznacza zgodę na zastosowanie się do wszystkich postanowień 

niniejszego regulaminu. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

§ 4 Przebieg Konkursu 

 

1. Konkurs trwa przez 12 dni.  

 

2. Laureat konkursu zostanie ogłoszonych nie później niż 3 dni od zakończenia konkursu tj. 

20.04.2017r.  

3. Zwycięzcy zostaną poinformowani o zdobyciu nagrody poprzez wiadomość prywatną w 

serwisie Facebook wysłaną przez użytkownika TaoTao Harmonia Smaków. 

4. Aby odebrać nagrodę, Uczestnik musi nie później niż 7 dni od momentu przesłania  

informacji o wygranej przesłać za pośrednictwem wiadomości prywatnej w serwisie 

Facebook do użytkownika TaoTao Harmonia Smaków wiadomość zawierającą następujące 

dane: imię, nazwisko, adres korespondencyjny oraz numer telefonu. 

5. Organizator oświadcza, iż wyłącznie wiadomość, o której mowa w ust. 4 niniejszego 

paragrafu, spełniająca wszystkie wymagania określone w Regulaminie będzie stanowiła 

podstawę do odbioru nagrody.  

 

§ 5 Nagrody 

 

1.        Fundatorem nagród w Konkursie jest TAN-VIET International S.A. 

2.        Nagrodą w Konkursie jest zestaw produktów TaoTao 

       Zestaw stanowi nagrodę o wartości 51,91 zł netto i zawiera: 

 

a)  Makaron ryżowy nitki 200 g  

b) Makaron ryżowy kolanka 200 g  

c) Sos chilli słodko – pikantny 175 ml  

d) Sos chilli słodki – 175 ml  

e) Sos słodko – kwaśny – 175 ml  

f) Sos sojowy – 150 ml  

g) Mleczko kokosowe - 400 ml 

 

3. W konkursie przewidziano 1 nagrodę.  

4. Zwycięzcom nie przysługuje prawo zamiany nagrody, w tym jej wymiany na ekwiwalent 

pieniężny. 

5. W przypadku braku zgłoszeń nagrody pozostają własnością Organizatora. 

6. Doręczenie nagród następuje na koszt Organizatora. 

 

 

 

 



 

 

 

 

§ 6 Reklamacje 

 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy Konkursu winni 

zgłaszać na piśmie najpóźniej w terminie 14 dni od dnia wyłonienia Zwycięzców Nagrody 

tygodniowej. 

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych. 

3. Dla oceny zachowania terminu złożenia reklamacji miarodajna jest data nadania przesyłki 

zawierającą reklamacje listem poleconym w placówce Poczty Polskiej. 

4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika Konkursu oraz 

dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym 

na adres Organizatora: TAN-VIET International S.A. ul. Marco Polo 9, 83-031 Łęgowo. 

5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora, w terminie 14 dni roboczych od daty ich 

otrzymania. 

 

§ 7 Postanowienia końcowe 

 

1. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności: 

a) za treść Zgłoszeń Konkursowych; 

b) za brak możliwości dostarczenia Nagrody Uczestnikowi Konkursu zarówno z powodu po 

stronie Uczestnika Konkursu, jak i z powodu mogących wystąpić problemów technicznych w 

wysyłce Nagrody. 

2. Niniejszy Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora. 


