
REGULAMIN KONKURSU Mikołajkowego 2017

W Konkursie Mikołajkowym, organizowanym przez Krokodyl 2 s.c. , może wziąć udział każda osoba 
pełnoletnia.

1.  Warunkiem udziału w konkursie jest dokonanie zakupu dowolnej dużej pizzy w okresie od 01.10.17 
do dnia 05.12.17, zachowanie paragonu oraz prawidłowe i czytelne wypełnienie kuponu i wrzucenie 
go do urny promocyjnej.

2. Kupon wręcza sprzedawca, lub osoba dostarczająca pizzę.

3. Urna konkursowa znajduje się na ulicy Prusa 2 we Włocławku w lokalu Krokodyl.

4. Kupony można wrzucać tylko do dnia 05.12.17 do godz 17.00.

5. Jedna osoba może wypełnić i wrzucić dowolną ilość kuponów. 

6. Wygrywa osoba która będzie miała najwięcej wypełnionych kuponów na to samo nazwisko.

7. Nazwiska zwycięzców zostaną w dniu następnym podane na stronie www.cateringkrokodyl.pl na 
portalu społecznościowym Facebook.

8. Nagrody można odebrać w ciągu 7 dni.

9. Warunkiem odebrania nagrody jest okazanie paragonu na dowolnie zakupiona dużą pizzę. Numer 
paragonu musi zgadzać sie z numerem wpisanym na  kuponie konkursowym Organizatorzy mogą 
również zażądać od osoby, która wygrywa nagrodę, dokumentu potwierdzającego tożsamość. 
W przypadku braku takiego dokumentu, nagroda nie zostanie wydana.

10. Dane osobowe uczestników konkursu bądą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie danych 
osobowych. Dane osobowe bądą przetwarzane wyłącznie do celów konkursu, ogłoszenia wyników 
i wydania nagród. Każdy z uczestników ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo 
zażądania ich poprawienia. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże podanie tych danych jest 
warunkiem koniecznym wzięcia udziału w konkursie.

11. Wzięcie udziału w Konkursie Mikołajkowym jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego 
regulaminu.

12. Ostateczna interpretacja tego regulaminu należy do organizatorów Konkursu Mikołajkowego czyli 
właścicieli firmy Krokodyl 2 s.c.

13. Nagrody wygrywają osoby które wrzucą najwięcej prawidłowo wypełnionych kuponów w kolejności  
od najwięcej wrzuconych do najmniej wrzuconych, nagród jest 25 szt. wygrywa 25 osób, nagrody 
wygrywamy w podanej kolejności za pierwsze miejsce nr 1, za drugie nr 2 itd.

14. Gdy wystąpią osoby z taką samą ilością kuponów o kolejności wygranych nagród decydować będzie 
pierwsza litera z nazwiska w kolejności alfabetycznej jeżeli pierwsze litery będą takie same decydują 
kolejne litery.

Catering Krokodyl
ul. Prusa 2, Włocławek, tel.: (54) 234 81 82, 666 554 553

1. Telewizor SAMSUNG led ue32j4000
2. Kuchnia mikrofalowa SAMSUNG 

me83m inox
3. Odkurzacz ZELMER zvc 125 ek 
4. Wideorejestrator smart dvr201
5. Żelazko PHILIPS gc 1026/30
6. Kupon na 10 piw
7. Kupon na 10 piw
8. Kupon na 10 piw

9. Kupon na 10 piw
10. Kupon na 10 piw
11. Kupon na 10 piw
12. Kupon na 10 piw
13. Kupon na 10 piw
14. Kupon na 10 piw
15. Kupon na 10 piw
16. Kupon na obiad dla 2 osób
17. Kupon na obiad dla 2 osób

18. Kupon na obiad dla 2 osób
19. Kupon na obiad dla 2 osób
20. Kupon na obiad dla 2 osób
21. Kupon na pizze
22. Kupon na pizze
23. Kupon na pizze
24. Kupon na pizze
25. Kupon na pizze


