REGULAMIN KONKURSU
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą PROJEKT DOBRE JEDZENIE
2. Organizatorem Konkursu jest Eurofutura sp. z o.o., ul. Telimeny 10B, 43-382 Bielsko-Biała.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach www.czytajsklad.com i na profilu Facebook
https://www.facebook.com/CzytajSklad/
w dniach 30.01.2018 do 28.02.2018 roku (do godziny 12:00 w południe).
§2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda firma z sektora małych i średnich
przedsiębiorstw, której przedmiotem działalności jest produkcja żywności i/lub handel
żywnością.

1.

Nagrodą w Konkursie jest:

§3
NAGRODY

Szkolenie warsztatowe „PROJEKT DOBRE JEDZENIE” - intensywne warsztaty oparte na
metodzie design thinking, których efektem jest wypracowanie nowych kierunków rozwoju
produktów spożywczych.
EFEKTY
• spojrzenie na świat oczami użytkownika
• myślenia niestandardowego o produktach spożywczych
• umiejętność generowania innowacyjnych produktów spożywczych
• wiele pomysłów (ok. 50) i prototypów rozwiązań
• systematyka procesu tworzenia innowacji
• integracja zespołu
• inspiracja do działania
Działanie
• jednodniowe warsztaty kreatywne (1 dzień/7 godzin)
• praca nad nowym produktem lub unowocześnienie istniejącego
• 1 prowadzący i 1 moderator pomocniczy
CZAS
Przygotowanie warsztatów: 2 tygodnie
Warsztaty: 1 dzień (7 godzin)
Wymagane zasoby:
Od Zdobywcy nagrody oczekujemy zapewnienia przestronnej sali
• 2 stoły

• 12 krzeseł
• flipchart
Catering (drobne przekąski, warzywa, owoce, bakalie, woda, kawa, herbata) dla wszystkich
uczestników.
Miejsce i termin warsztatów do ustalenia.
2. Zdobywcą nagrody w Konkursie jest jeden z Uczestników, wyłonionych przez Komisję
Konkursową, którzy w czasie trwania konkursu, prześle do Organizatora wypełniony
formularz zgłoszenia pod adres: biuro@eurofutura.pl
3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję
konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień
tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
4. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej na podany w formularzu zgłoszenia
adres e-mail w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu.
5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien
odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres biuro@eurofutura.pl w terminie 3 (trzech) dni
od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.
6. W myśl niniejszego regulaminu, każdy Uczestnik zwalnia serwis Facebook z
odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Eurofutura sp. z o.o.
7. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis
Facebook, ani z nim związany.
§4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych
danych osobowych, tj.: nazwy firmy, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel.
kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.
2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na
przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą
przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.
§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to
na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian
terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od
czasu opublikowania go na stronie www.czytajsklad.com

