
REGULAMIN PROMOCJI MNIAM MNIAM SLOW FOOD 

„1500 burgerów do wygarnia” 

        

       § 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

 1. Organizatorem  promocji  „1500 burgerów do wygarnia”  zwanej  dalej  „promocją”  jest Artur 

Bodziachowski Mniam Mniam Slow Food  ul. Lenartowicza 8/4 w Częstochowie oraz właściciele lokali 

franczyzowych sieci Mniam Mniam.  

2. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w obrębie obsługi klientów 

przez sied MNIAM MNIAM SLOW FOOD tj Częstochowa, Zawiercie, Radomsko, Katowice, Bełchatów 

oraz tereny ościenne.   

3. Promocja trwa od 17 lutego 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, przy czym dokonywanie Zakupów 

Produktów Promocyjnych możliwe jest od 17 lutego 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.   

5. Organizator – sied MNIAM MNIAM SLOW FOOD - wprowadzi do dystrybucji, w sposób losowy, 

1500 sztuk bioopakowao  oznaczonych  napisem lub stemplem BUGER ZDOBYTY oraz unikalnym 

numerem danego opakowania . Opakowanie będę wydawane na wynos lub na dowóz . 

6. Organizator wskazuje, iż każde z 1500 opakowao oznaczonych poprawnie, uprawnia do otrzymania 

Nagrody, w postaci darmowego burgera do odbioru na miejscu lub na wynos, bez opcji na dowóz.  Z 

promocji wyłączone są burgery krewetka oraz opcje Angus, double lub burgery z jeszcze większą 

ilością kotletów.   

7. Odbiór wygranych burgerów odbywa się do 31 marca 2022 roku. 

 

                  § 2. OGÓLNE ZASADY UCZESTNICTWA  W PROMOCJI  

1. W zabawie mogą uczestniczyd wyłącznie klienci MNIAM MNIAM z wyjątkiem pracowników 

Organizatora, pracowników Punków Sprzedaży oraz najbliższych członków ich rodzin (dalej: 

„Uczestnicy”). Przez najbliższych członków rodziny rozumie się ich: wstępnych, zstępnych, 

rodzeostwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby  pozostające z nimi w stosunku 

przysposobienia.   

2. Warunkiem wzięcia przez Uczestnika udziału w Loterii jest łączne spełnienie następujących 

warunków:   

a) zakup w terminie od dnia 17 lutego 2021 roku do dnia  31 grudnia 2021 roku produktu na dowóz 

lub wynos, pakowanego standardowo w bioopakowanie.   

b) zachowanie całego zwycięskiego  bioopakowania po zakupionym produkcie lub wycięcia samego 

prostokąta ze stemplem i nr zwycięzkim z bioopakowania 

3. Po dokonaniu zakupu,  uczestnik na odwrocie bioopakowania weryfikuje prawo do darmowego 

burgera lub jego brak, bowiem tylko niektóre z opakowao  produktów zawierają informację o 



uprawnieniu do otrzymania Nagrody. Bioopakowanie zawierające na odwrocie (wewnętrznej stronie) 

grafikę przedstawiającą treśd BURGER ZDOBYTY – do odbioru w lokalu mniam mniam w zamian za 

wygrane bioopakowanie oraz logo mniam mniam + unikatowy numer 6 cyfrowy numer opakowania. 

4. W promocji biorą udział wyłącznie oryginalne opakowania promocyjne pochodzące z zasobów 

firmy. Ewentualne bioopakowania podrobione, przerobione zniszczone lub uszkodzone w sposób 

uniemożliwiający weryfikację, a także takie, które nie zostały uzyskane przez Uczestnika w sposób 

inny niż przewidziany Regulaminem, nie uprawniają do udziału w promocji i otrzymania burgera.   

6. Każdy Uczestnik może brad udział w promocji dowolną ilośd razy pod warunkiem spełnienia 

wymogów określonych w Regulaminie.   

7. W razie utraty lub zniszczenia wygranego bioopakowania Uczestnikowi nie przysługuje wobec 

Organizatora roszczenie o wydanie duplikatu.   

8. Jedno zwycięskie bioopakowanie stanowi jeden dowód udziału w promocji.   

9. Udział w promocji jest dobrowolny.   

10. Uczestnik przystępując do promocji potwierdza, iż spełnia warunki, które uprawniają go do 

udziału w promocji oraz akceptuje postanowienia Regulaminu.   

§ 3. NAGRODY   

1. W promocji przyznanych jest 1500 (słownie: tysiąc piędset) burgerów (dalej jako: „prezenty”) w 

postaci jednego wybranego burgera z menu, z pominięciem, zamiany kotleta na Angus, wersji double 

czy większej oraz burgera krewetka.  Sposobem odbioru jest opcja na miejscu lub na wynos. 

2. Prezenty nie mogą byd wymienione na ekwiwalent pieniężny lub inną prezent rzeczowy.      

§ 4. SPOSÓB WYDANIA NAGRÓD W LOTERII   

1. Uczestnik, który spełnił wymagania określone w Regulaminie oraz posiada zwycięskie 

bioopakowanie może odebrad jednego burgera, w sposób opisany poniżej.   

2. Nagrody można odebrad w każdym z lokali sieci Mniam Mniam. 

3. Warunkiem  wydania  burgera   jest  przekazanie  przez  Uczestnika zwycięskiego bioopakowania 

zawierającego oznaczenie wskazane w § 4 ust. 1 Regulaminu. Sprzedawca wyda prezent w postaci 

burgera po zweryfikowaniu czy numeru oraz prawidłowości udziału w promocji .   

4. Burgery nieodebrane przez Uczestników pozostają własnością organizatora.    

§ 5. POSTANOWIENIA KOOCOWE   

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Uczestników od dnia 17 lutego 2021 roku do dnia 31 grudnia 

2021 roku na stronie internetowej www.mniams.pl 

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem organizator zastrzega sobie prawo do 

decydowania w sposób zgodny z własnym sumieniem, moralnością i zdrowym rozsądkiem. 

http://www.mniams.pl/

