
REGULAMIN FESTIWALU „MANU FOOD FEST, CZYLI KULINARNA PODRÓŻ DOOKOŁA 
ŚWIATA”.  

I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA AKCJI 

a. Organizatorem Festiwalu Manu Food Fest, zwanej dalej „AKCJĄ”, jest /3PR/ Consulting 
Dowborczyków 30/34, 90 – 919 („Organizator”).  

b. Fundatorem nagrody jest Apsys Management Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod:00-867) przy Al. 
Jana Pawła 27. 

c. Akcja rozpoczyna się dnia 1 września 2015 i trwać będzie do dnia 30 września 2015 r. w godzinach 
pracy restauracji. 

d. W Akcji  biorą udział restauracje zlokalizowane na rynku Manufaktury (91-071 Łódź, ul. Karskiego 5): 
Polka, Smaki PRL, Ganesh, Hot Spoon Thai Kitchen, Bierhalle, French Potato, American Bull, La 
Vende, Sphinx, Rajskie Jadło, Galicja, Coś dobrego 

e. Uczestnikami Akcji są goście Manufaktury, którzy w terminie trwania Akcji odwiedzą festiwalowe 
restauracje i wybiorą dania o których mowa w pkcie II b. 

f. Akcja odbywać się będzie zgodnie z niniejszym Regulaminem („Regulamin”) i przepisami prawa 
polskiego.  

II. ZASADY AKCJI 

a. Akcja zaczyna się o godzinie 8.00 w dniu 1 września 2015r. i zakończy się o godzinie 18.00 w dniu 30 
września 2015r.  

b. Restauracje przystępujące do udziału w imprezie, są zobowiązane do przygotowania 3 dań 
konkursowych (spoza głównego menu), będących jak najlepszymi przykładami kuchni narodowej, 
którą dana restauracja reprezentuje. Dania konkursowe dostępne będą w trzech wersjach cenowych: 
za 15 zł, 30 zł, 45 zł. Za 15 zł gość restauracji powinien otrzymać przystawkę lub porcję 
degustacyjną, za 30 zł - pełne danie obiadowe, a za 45 zł - danie w wyjątkowej oprawie lub z 
użyciem ekskluzywnych produktów (np. krewetki, polędwica wołowa).  

c. Uczestnicy podczas pierwszej wizyty w festiwalowej restauracji otrzymają Kulinarny Paszport 
Manufaktury, zwany dalej Paszportem.  

d. Paszporty, przygotowane i dostarczone przez Organizatora, będą dystrybuowane w restauracjach 
festiwalowych i Punkcie Info w Manufakturze. 

e. Uczestnicy Akcji przez cały okres jej trwania będą zbierać pieczątki stemplowane po każdej wizycie w 
festiwalowej restauracji.  

f. Zadaniem będzie odwiedzenie jak największej liczby lokali i zebranie minimum 8 różnych pieczątek w 
Paszporcie.  

III. NAGRODY 

a. Nagrodą dla Uczestników Akcji jest Karta Smakosza Manufaktury, która uprawniać będzie do 20% 
zniżki na rachunek w każdej z biorących udział restauracji, ważna przez rok od 1.10.2015 do 
30.09.2016.  

b. Z Karty Smakosza można korzystać raz dziennie, na zamówienie maksymalnie do 5 osób. 

c. Kartę Smakosza otrzymuje pierwszych 50 uczestników, którzy spełnią warunki konkursowe podane w 
podpunkcie. f pktu II. niniejszego regulaminu oraz przekażą paszporty do Punktu Info w 
Manufakturze do dnia 30.09.2015.  

d. O przyznaniu Karty Smakosza decyduje kolejność zgłoszeń. 

e. By odebrać Kartę Smakosza należy zgłosić się wraz z wypełnionym paszportem do Punktu Info przy 
wejściu głównym do galerii handlowej najpóźniej do 1.10.2015.  

f. Organizator zastrzega, że w przypadku wątpliwości co do oryginalności pieczątek, pracownik Punktu 
Info może odmówić wydania paszportu.  

  

IV. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

a. Uczestnik ma prawo wniesienia pisemnej reklamacji co do sposobu przeprowadzenia Akcji w ciągu 7 
dni od dnia oficjalnego ogłoszenia wyników Akcji. Za dzień oficjalnego ogłoszenia wyników uznaje się 
dzień ogłoszenia wyników poprzez wystosowanie odpowiedniej noty do Uczestników Akcji. 
Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Za datę wniesienia 
reklamacji uważa się datę jej wpływu do Organizatora. 



b. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane personalne zgłaszającego (imię, nazwisko, 
dokładny adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym reklamującego) oraz przyczynę reklamacji, 
treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację. 

c. Reklamacje należy kierować pisemnie na adres: 3PR/ Consulting Dowborczyków 30/34, 90 – 919, z 
dopiskiem na kopercie: Akcja  Manufaktura - „Manu Food Fest, czyli Kulinarna Podróż Dookoła 
Świata”.” REKLAMACJA. 

d. Organizator powoła komisję wewnętrzną, której zadaniem będzie prowadzenie nadzoru nad 
prawidłowością przeprowadzenia Akcji zgodnie z zasadami wynikającymi z niniejszego Regulaminu lub 
przepisami prawa oraz przeprowadzenia ewentualnych procedur reklamacyjnych. Decyzje komisji 
nadzoru są ostateczne i nie podlegają jakimkolwiek odwołaniom, czy dalszym zaskarżeniom. 

e. Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o rozstrzygnięciu komisji nadzoru za pomocą 
listu poleconego wysłanego najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

a. Regulamin niniejszej Akcji jest do wglądu w siedzibie Organizatora oraz biurze dyrekcji Manufaktury. 

b. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji, na każdym etapie trwania Programu, 
uczestników postępujących w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem. 

c. Biorąc udział w Akcji, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady akcji zawarte w niniejszym 
Regulaminie. 

d. W uzasadnionych wypadkach, Organizator zastrzega sobie prawo zastąpienia niniejszego Regulaminu 
lub wprowadzenie do niego stosownych zmian.  

 

 


