
 
 
 

 
 

 

 

Regulamin promocji  

„Wakacje z Makarunem” 
 

• Klienci, którzy dokonają zakupów w lipcu oraz sierpniu 2017 roku na kwotę 
większą, bądź równą 30 zł mają możliwość zarejestrowania paragonu 
potwierdzającego transakcję na stronie internetowej podanej przez organizatora 
promocji. 

• Zakup może zostać dokonany w dowolnym punkcie działającym oficjalnie pod 
marką Makarun.  

• Wypełnienie formularza na stronie podanej przez organizatora jest równoznaczne 
z akceptacją warunków promocji.  

• Wypełnienie formularza możliwe jest przez cały lipiec oraz sierpień 2017 roku. 
• Klient może zarejestrować dowolną ilość paragonów. 
• Jeden paragon może zostać użyty do wypełnienia tylko jednego formularza. 
• Warunkiem wzięcia udziału konkursie jest wyrażenie zgody na zaprezentowanie 

swojego wizerunku na stronie www.makarun.pl oraz na facebook'u marki Makarun 
oraz wyrażenia chęci wzięcia udziału w krótkim nagraniu wideo z wręczenia 
nagrody głównej. Uczestnik wyraża również chęć dostarczenia zdjęć oraz krótkich 
filmów z wakacji zawierającymi produkty i elementy reklamowe dostarczone przez 
markę Makarun. Obowiązki te dotyczą tylko zwycięzcy. 

• Spośród osób, które wypełnią formularz organizator wybierze jedną osobę, która 
w sposób najbardziej kreatywny odpowie na pytanie "dlaczego właśnie Ty 
powinieneś otrzymać nagrodę" 

• Warunkiem odebrania nagrody jest posiadanie oryginalnego paragonu. 
• Nagrodę można zrealizować jedynie w biurze podróży Wakacje.pl zlokalizowanego 

na ul. Bronowickiej 27a w Krakowie. 
• Wręczenie nagrody nastąpi do 30 września 2017 roku.  
• Przed wręczeniem nagrody organizator skontaktuje się ze zwycięzcą i ustali 

szczegóły dotyczące daty i sposobu wręczenia nagrody. 
 

Każde naruszenie powyższych zasad wiąże się z dyskwalifikacją uczestnika. 

Słownik pojęć: 
Klient - osoba fizyczna która dokonała zakupu przynajmniej w jednym z lokali działających pod szyldem Makarun 
Formularz - to formularz znajdujący się pod adresem: https://fm.formularze.eu/fm/Oraven1/WakacjezMakarunem 
Warunki promocje - wszystkie warunki zawarte w Regulaminie promocji “Wakacje z Makarunem” 
Organizator - organizatorem promocji jest KST Gastro Group Marcin Szworak posiadający pełne prawa do marki 
Makarun Spaghetti and Salad 
Uczestnik - jest to klient, który zarejestruje się poprawnie w Formularzu 
Zwycięzca - jest to uczestnik wylosowany po zakończeniu promocji, któremu przysługuje Nagroda 
Nagroda - bon wakacyjny na kwotę 3000 zł brutto 
 

https://fm.formularze.eu/fm/Oraven1/WakacjezMakarunem

