
Regulamin Jemy w Domu Festiwal Azjatycki 

Jemy w Domu Festiwal Azjatycki to festiwal kulinarny organizowany przez portal Jemy w Łodzi i 

Łódzkie Centrum Wydarzeń we współpracy z serwisem Glodny.pl. Partnerami wydarzenia są firmy 

Bidfood Farutex i Pro-Gastro. W wydarzeniu mogą wziąć udział łódzkie restauracje i inne lokale 

gastronomiczne, które przygotują na tę okazję specjalne festiwalowe danie kuchni azjatyckiej lub 

wyraźnie inspirowane kuchnią azjatycką (np. burger czy pizza w azjatyckim stylu).  

Zgłaszane dania muszą być przygotowane specjalnie na festiwal – propozycje z podstawowej karty 

lokalu nie będą kwalifikowane. Festiwalowe dania muszą być oferowane gościom Festiwalu 

Azjatyckiego przez cały czas trwania wydarzenia, t.j. od 1 do 7 czerwca 2020 r. Ustalamy także stałą 

cenę festiwalowego dania – 25 zł (nie wliczając kosztów dostawy) 

Aby zgłosić swój udział należy do dnia 26 maja 2020 r. przesłać na adres jemywlodzi@gmail.com 

zgłoszenie zawierające: 

• Nazwę potrawu oraz jej opis/skład 

• Zdjęcie (poziome) 

• Informację czy danie będzie oferowane tylko na wynos czy również na miejscu 

• Informację na temat sposobu zamawiania dania w dostawie* 

• Obszaru dostaw (promień od lokalu w km albo całe miasto) 

• Ilość zaproszeń na festiwalowe danie w celach promocyjnych 

*podając sposoby składania zamówień prosimy uwzględnić, czy wskazane portale internetowe do 

zamówień online zdążą wprowadzić Wasze dania festiwalowe do oferty. Wszystkie pojawią się w 

serwisie Glodny.pl, ale wiemy, że w innych serwisach czas dodania nowej pozycji do menu lokalu 

zajmuje nawet do dwóch tygodni. 

Udział w festiwalu jest bezpłatny dla wszystkich lokali. Uczestniczące w wydarzeniu lokale prosimy 

również o przekazanie zaproszeń na festiwalowe dania w celach promocyjnych (nie jest to 

obowiązkowe – zaproszenia przekazywane są łódzkim dziennikarzom, blogerom i influencerom w 

ramach promocji wydarzenia). 

W zamian oferujemy:  

• Przygotowanie graficznych materiałów promocyjnych i informacyjnych 

• Aktywną promocję festiwalu w łódzkich mediach, serwisach branżowych, portalach 

internetowych i tematycznych blogach  

• Aktywne wsparcie promocyjne Łódzkiego Centrum Wydarzeń i Glodny.pl – oficjalnych 

partnerów Festiwalu  

Na zgłoszenia czekamy do 26 maja 2020 r. Zastrzegamy sobie prawo przyjęcia tylko wybranych 

zgłoszeń. Mailowo poinformujemy o kwalifikacji do festiwalu. 

Więcej informacji na temat festiwalu udzielają:  

Izabella Borowska 

E-mail: kontakt@jemywlodzi.pl 

Tel. 609 572 000 

Daria Wójcicka 

E-mail: Daria@jemywlodzi.pl 

603 423 677  

mailto:jemywlodzi@gmail.com
mailto:kontakt@jemywlodzi.pl
mailto:Daria@jemywlodzi.pl

