
Aneks nr 1 z dnia 29.08.2019 r. do regulaminu akcji  
„Pod aj szlakiem kulinarnym” („Regulamin”) 

 
 

W Regulaminie zostaje zmieniony zapis dotycz cy zasad konkursowych i przyznania nagród 
o poni szej tre ci: 

 
W pkt 4 „Zasady konkursowe” dotychczasowy 4.3.2 otrzymuje nowe nast puj ce 
brzmienie: 
 
4.3.2. Zrobi  zdj cia da  (w ilo ci i na zasadach wskazanych w pkt 5) sygnowanych 
Szlakiem kulinarnym (dost pnym na stronie www.polskieskarby.pl) oraz udost pni  je na 
swoim prywatnym profilu na   portalu Facebook lub Instagram z oznaczeniem 
#polskieskarbykonkurs. W przypadku przes ania 6 zdj  uczestnik, b dzie zobowi zany  do 
przes ania odpowiedzi na pytanie wskazane w pkt 5.4.  

 

W pkt 5. „Nagrody” dotychczasowe ppkt 5.2-5.4 otrzymuj  nowe nast puj ce 
brzmienie: 
 
5.2. Pierwsze 100 osób, które udost pni na swoim portalu i prze le zdj cia z 1 dania z lokalu 
bior cego udzia  w Szlaku Kulinarnym, dodaj c #polskieskarbykonkurs otrzyma „Notes 
Kulinarny 2019” o jednostkowej warto ci 10 z otych (s ownie: dziesi  z otych). 
 
5.3. Pierwsze 50 osób, które udost pni na swoim portalu i prze le zdj cia z 3 ró nych da  z 
3 ró nych lokali bior cych udzia  w Szlaku Kulinarnym, dodaj c #polskieskarbykonkurs  
otrzyma ksi  „100 Receptur na 100 lat Niepodleg ci” o jednostkowej warto ci 25 z otych 
(s ownie: dwadzie cia pi  z otych). 
 
5.4. Uczestnicy, którzy w trakcie trwania akcji udost pni  6 ró nych da  z 6 ró nych lokali, 
dodaj c #polskieskarbykulinarne, a tak e odpowiedz  na pytanie: „Które danie w trakcie 
przemierzania szlaku kulinarnego urzek o go najbardziej i dlaczego?” wezm  udzia  w walce 
o nagrod  g ówn  – szkolenie w Akademii Inspiracji MAKRO w Krakowie lub Warszawie, o  
jednostkowej warto ci 100 z otych (s ownie: sto z otych) w terminie uzgodnionym z 
Organizatorem 
 
Aneks wchodzi w ycie z dniem 04.09.2019 r. 

Tekst jednolity Regulaminu stanowi Za cznik nr 1 do niniejszego Aneksu.  

 


