Regulamin Konkursu: „Konkurs Świąteczny”
§1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.

Organizatorem Konkursu „Najpiękniejsza babka majonezowa”, zwanego dalej
„Konkursem”, jest Lemon Sky Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., z
siedzibą w Warszawie (01-748) przy ul. Szamockiej 8, NIP: 586-22-36-051, wpisana
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta
Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000435937 zwana
dalej Organizatorem.

1.2.

Konkurs prowadzony jest na zlecenie Nestlé Polska S.A. z siedzibą w Warszawie
(02-672), ul. Domaniewka 32, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025166, NIP: 527-020-39-68, REGON:
010006420, zwaną dalej Zleceniodawcą.

1.3.

Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1.4.

Konkurs odbywa się zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, zwanego
dalej "Regulaminem" oraz przepisami prawa polskiego.

1.5.

Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem") jest wiążący dla Organizatora oraz
Uczestników, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki
Organizatora oraz Uczestników Konkursu. Warunki uczestnictwa w Konkursie określa
wyłącznie Regulamin, a wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają jedynie
charakter informacyjny.

1.6.

Czas trwania Konkursu obejmuje okres od 12.10.2017 roku do 07.01.2018 roku. Jest
to okres wysyłania prac konkursowych.

1.7.

Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem interaktywnej i papierowej wersji
magazynu Winiary „Kuchnia od Kuchni.” Interaktywna wersja magazynu dostępna
jest na stronie www.winiary.pl/kuchniaodkuchni.aspx

§2.
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1

Uczestnictwo w konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.

2.2

Z zastrzeżeniem § 2 ust. 2.3 Regulaminu uczestnikiem Konkursu może być każda
osoba fizyczna, która w dniu rozpoczęcia Konkursu spełnia następujące warunki:
a. posiada miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,
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b. zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia,
c. jest osobą pełnoletnią,
d. otrzymuje magazyn papierowy Winiary „Kuchnia od Kuchni” lub jest odbiorcą
magazynu interaktywnego na stronie www.winiary.pl/kuchniaodkuchni.aspx.
2.3

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz Zleceniodawcy.
Zakaz dotyczy także ich dzieci, rodziców, rodzeństwa, małżonków oraz osób
pozostających w stosunku przysposobienia.

§3.
ZASADY KONKURSU
3.1

Konkurs polega na wykonaniu przedstawionego przez Organizatora zadania
konkursowego polegającego na:
Przysłaniu fotografii pięknie opakowanego prezentu kulinarnego. Przesłane
zdjęcie powinno stanowić samodzielną pracę Uczestnika Konkursu.

3.1.1

Zadanie konkursowe, zatytułowane „KONKURS WINIARY”, powinno być przesłane w
formie elektronicznej, na adres e-mail: konkurs@magazyn-winiary.pl albo pocztą na
adres: Lemon Sky J. Walter Thompson Poland, ul. Krakowska 88a, 50-427 Wrocław,
z dopiskiem: „BABA”. W przypadku, gdy zadanie konkursowe jest przysyłane przez
uczestnika pocztą tradycyjną, o zachowaniu terminu do nadesłania pracy
konkursowej decyduje data wpływu zadania na ww. adres.

3.2

Przesłanie zadania konkursowego wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz nr
telefonu i adresu mailowego jest jednoznaczne ze zgłoszeniem uczestnictwa w
Konkursie, zwane dalej Zgłoszeniem.

3.3

W celu wzięcia udziału w Konkursie każdy uczestnik jest obowiązany do wypełnienia
łącznie wymogów zawartych w pkt. 2.2. a. – d i pkt. 3.1.

3.4

Spośród bazy wszystkich Zgłoszeń nadsyłanych w terminie od 12.10.2017 roku do
07.01.2018 roku wyłonione zostanie 5 (pięć) zgłoszeń, które zdaniem Komisji
Konkursowej zawierają najciekawszą fotografię z pięknie opakowanym prezentem
kulinarnym. Zgłoszenia te zostaną nagrodzone nagrodą opisaną w § 4 ust. 4.1.
Regulaminu.

3.5

Komisja Konkursowa ustali listę Zwycięzców Konkursu najpóźniej do dnia
21.01.2018.

3.6

Każdy uczestnik Konkursu może nadesłać dowolną ilość Zgłoszeń, jednakże jeden
Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę.

3.7

Kryteria oceny brane pod uwagę przez Komisję Konkursową przy wyborze najlepszej
pracy są jedynymi kryteriami warunkującymi przyznanie nagród.

3.8

Organizator zarejestruje datę oraz treść nadesłanych zgłoszeń.
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3.9

Uczestnik musi być wyłącznym autorem pracy Konkursowej.

3.2.

Uczestnik będący zwycięzcą Konkursu zezwala na publikację jego pracy ze
wskazaniem jego autorstwa.

3.3.

W Konkursie nie będą brać udziału Zgłoszenia, co do których, z przyczyn leżących po
stronie Uczestnika Konkursu, Organizator Konkursu nie mógł potwierdzić przyjęcia
zgłoszenia konkursowego.

3.4.

Uczestnik oświadcza, że przesłane zadanie konkursowe jest jego oryginalną pracą i
posiada do niego pełnię praw autorskich zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§4.
NAGRODY
4.1.

W Konkursie zostanie przyznanych 5 (pięć) nagród w postaci robota kuchennego o
szacunkowej wartości jednostkowej nieprzekraczającej 450 zł (czterysta pięćdziesiąt
złotych, zero groszy) wraz ze świadczeniem pieniężnym o wartości 1/9 wartości
nagrody, o której mowa w tym zdaniu.

4.2.

Organizator, przed wydaniem nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego
urzędu skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości nagród, w
wysokości 10% wartości. Zryczałtowany podatek dochodowy od wartości nagrody
zostanie potrącony przez Organizatora ze świadczenia pieniężnego przypisanego do
nagrody rzeczowej, o którym mowa w pkt. 4.1. na co uczestnik wyraża zgodę.

4.3.

Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje prawo zamiany nagrody na inną rzecz,
świadczenie lub ekwiwalent pieniężny. Nie może też przenieść prawa do otrzymania
nagrody na osoby trzecie.

4.4.

Zwycięzcom w Konkursie nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych
właściwości nagród, ani otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego.

§5.
NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ PRZEPROWADZENIA KONKURSU
5.1.

Organem decydującym o przyznaniu nagród, o których mowa w § 4 ust. 4.1
Regulaminu, jest Komisja Konkursowa. Komisja ta rozstrzyga wszystkie wątpliwości
związane z Konkursem.

5.2.

Komisja Konkursowa składa się z 3 członków powołanych przez Organizatora.

5.3.

Komisja Konkursowa sporządza protokół z przebiegu Konkursu oraz rozstrzygnięcia
Konkursu. Każdy Uczestnik może zapoznać się z protokołem w siedzibie
Organizatora Konkursu.

5.4.

Komisja Konkursowa, dokonując wyboru najlepiej wykonanego zadania
Konkursowego, weźmie pod uwagę prawidłowość zgłoszenia zgodnie z wymogami
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przewidzianymi niniejszym Regulaminem oraz jakość merytoryczną, trafność i
oryginalność nadesłanych prac konkursowych.

§6.
SPOSÓB OGŁASZANIA WYNIKÓW
6.1.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez opublikowanie imion i pierwszej litery
nazwiska
oraz
miejscowości
zamieszkania
Zwycięzców
na
www.winiary.pl/kuchniaodkuchni.apsx

6.2.

Organizator Konkursu skontaktuje się ze Zwycięzcami, którzy przesyłając zgłoszenie
konkursowe pozostawili swoje dane kontaktowe (e-mail, telefon komórkowy lub
stacjonarny) poprzez dostępne mu środki (e-mail, telefon), informując o wygranej, w
ciągu 7 dni od ustalenia listy Zwycięzców.

6.3.

Zwycięzca, który otrzymał wiadomość z informacją o wygranej od Organizatora,
powinien potwierdzić swoje dane osobowe: imię, nazwisko i datę urodzenia oraz
podać adres zamieszkania potrzebny do wysyłki nagrody w terminie 14 (czternastu)
dni od dnia otrzymania w/w wiadomości.

6.4.

Nagrody, które nie zostały przyznane z uwagi na niespełnienie wymogów
określonych w Regulaminie, pozostają własnością Organizatora.

§7.
WYDANIE NAGRÓD
7.1.

Za wydanie nagrody uznaje się moment odbioru przez Zwycięzcę przesyłki kurierskiej
z nagrodą rzeczową.

7.2.

Wydanie nagród nastąpi na koszt Organizatora w terminie 14 dni od daty podania
przez Zwycięzcę swoich danych teleadresowych niezbędnych do wysyłki nagrody.

§8.
LICENCJA DO PRAC

8.1.

Uczestnicy konkursu, którzy zostaną nagrodzeni, w zamian za otrzymaną nagrodę
udzielają Organizatorowi zezwolenia (licencji) na wykorzystanie pracy konkursowej
laureata, polegające na jej opublikowaniu na stronie internetowej www.winiary.pl
przez czas oznaczony jednego roku od momentu publikacji, do celów podania do
publicznej wiadomości informacji o wynikach Konkursu oraz ekspozycji galerii
nagrodzonych prac. Organizator może udzielić sublicencji do prac konkursowych na
rzecz Nestle Polska S. A. Licencja obejmuje następujące pola eksploatacji:
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a)

utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną
wprowadzanie do pamięci komputera.

techniką,

w

tym

techniką

cyfrową,

b)

publiczne wykonanie, publiczne odtwarzanie, publikacja w Internecie w taki sposób,
aby każdy miał do pracy dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w
szczególności w serwisie internetowym WINIARY.PL.

8.2.

Uczestnik będący laureatem konkursu, wyraża ponadto zgodę na wprowadzanie
przez Organizatora zmian w nagrodzonej pracy konkursowej, niezbędnych do jej
opublikowania, zanim zostanie ona umieszczona w serwisie internetowym
WINIARY.PL.

§9.
ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
9.1.

Reklamacje dotyczące Konkursu rozpatruje Komisja Konkursowa.

9.2.

Reklamacje należy zgłaszać na adres elektroniczny konkurs@magazyn-winiary.pl z
dopiskiem w tytule „KONKURS ŚWIĄTECZNY – reklamacja” , do dnia 28.02.2017 r.
O zachowaniu terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim decyduje data wpływu
reklamacji do Organizatora.

9.3.

Reklamacje wpływające po terminie określonym w pkt. 9.2. nie będą rozpatrywane.

9.4.

Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, adres
e-mail, adres korespondencyjny), zwięzłe wskazanie przyczyn reklamacji.

9.5.

Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni od daty doręczenia reklamacji
Organizatorowi, włączając w to zawiadomienie uczestnika Konkursu o wyniku
reklamacji.

§9.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
10.1. Lista zwycięzców Konkursu będzie dostępna na stronie internetowej
www.winiary.pl/spolecznosc.aspx/kuchniaodkuchni.
Dane
Zwycięzców
będą
dostępne w następującym formacie: imię i pierwsza litera nazwiska oraz miejscowość
zamieszkania uczestnika. Uczestnik, przystępując do Konkursu wyraża zgodę na
opublikowanie jego danych osobowych (imię, pierwsza litera nazwiska, miejscowość
zamieszkania) na stronie www.winiary.pl, w razie gdy zostanie laureatem konkursu, w
sposób opisany w niniejszym punkcie.
10.2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane do celów przeprowadzenia
konkursu. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do własnych danych osobowych i
ich poprawiania lub żądania usunięcia. Organizator informuje, że podanie danych
osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla wzięcia udziału w konkursie
„Świąteczny stół”.
10.3. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Nestle Polska S. A. ul.
Domaniewska 32, 02 – 672 Warszawa, która powierzyła przetwarzanie danych
osobowych w związku z niniejszym Konkursem Organizatorowi - Lemon Sky Spółka z
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ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., z siedzibą w Warszawie (01-748) przy ul.
Szamockiej 8, NIP: 586-22-36-051, wpisanej do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
KRS, pod numerem KRS 0000435937.
10.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli odbiór nagrody jest niemożliwy z
przyczyn leżących po stronie laureata Konkursu.
10.5. Nagrody nieodebrane przez Zwycięzców z przyczyn leżących po ich stronie
pozostają własnością Organizatora.
10.6. We wszelkich sprawach nieobjętych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie
przepisy prawa.
10.7. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w
Konkursie Uczestnika, w stosunku do którego powziął podejrzenie o działania
sprzeczne z Regulaminem, jak również odmówić mu przyznania nagrody.
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