REGULAMIN KONKURSU
„Jeden sos, wiele dań. Odkryj kulinarne możliwości takie, że Łooo!”

§1.
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu „Jeden sos, wiele dań. Odkryj kulinarne możliwości takie, że Łooo!”
(dalej: "Konkurs") jest Michael Bridge Communication Emilia Hahn, Al. Rzeczypospolitej 10/27,
02-972 Warszawa (zwana dalej: "Organizatorem"), działającą na zlecenie „MGD”- GMW Sp. z
o.o. Sp.k. z siedzibą w Wadowicach, 34-100, przy ul. Legionów 37, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS nr 0000271001,
NIP: 551-17-02-355, REGON 070768005.
2. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. z Dz. U. z 2016 r. , poz. 380).
3. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Zgłoszeń do Konkursu można dokonywać od dnia 1 września 2017 r. do dnia 7 października 2017
r.
5. Dokonując Zgłoszenia Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu określone w
Regulaminie.

§ 2.
Przystąpienie do uczestnictwa w Konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu może być:
a) każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
zamieszkała na terytorium Polski; lub
b) osoba fizyczna powyżej 13 roku życia, posiadająca ograniczoną zdolność do czynności
prawnych, zamieszkała na terytorium Polski – za zgodą przedstawiciela ustawowego, która
spełni warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie (zwana dalej
„Uczestnikiem”).
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2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być członkowie jury, pracownicy i przedstawiciele
Organizatora, pracownicy i przedstawiciele „MGD”- GMW Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w
Wadowicach oraz członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków najbliższej rodziny, o
których mowa powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców
i rodzeństwo małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, jak również
znajdujące się pod opieką lub kuratelą.
3. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne – blogerzy zajmujący się tematyką kulinarną,
prowadzący autorski blog kulinarny i posiadający aktywne konto w serwisie Durszlak.pl, którzy
spełnią warunki określone w niniejszym Regulaminie.
4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
a) Prowadzenie bloga kulinarnego w języku polskim i posiadanie aktywnego konta w serwisie
Durszlak.pl;
b) Samodzielne wykonanie pracy konkursowej, tj. stworzenie przepisu na pyszne danie lub sos wraz
z opisem przygotowania potrawy (Przepis) i jej zdjęciem/zdjęciami uwzględniającym jeden z
Sosów Uniwersalnych Łowicz (Zdjęcie);
c) Zamieszczenie Przepisu i Zdjęcia wraz z banerkiem akcji dostępnym na stronie konkursowej, na
blogu kulinarnym prowadzonym przez Uczestnika w terminie określonym w § 1 ust. 4 niniejszego
regulaminu;
d) Dokonanie zgłoszenia do Konkursu („Zgłoszenie”) w terminie określonym w § 1 ust. 4 niniejszego
regulaminu (decyduje data i godzina otrzymania Zgłoszenia) przez umieszczenie w serwisie
http://durszlak.pl/akcje-kulinarne/jeden-sos-wiele-dan-odkryj-kulinarne-mozliwosci-takie-zelooo linka do pracy konkursowej (Zdjęcia i Przepisu) zamieszczonej na blogu kulinarnym
Uczestnika.
5. Zgłoszenie nie może zawierać treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, naruszać praw
osób trzecich, stanowić reklamy innych podmiotów, jak również nie może przedstawiać lub
opisywać sytuacji lub zdarzeń, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub
zwierząt.
6. Zgłoszenia, które nie spełniają warunków wskazanych w Regulaminie nie będą brane pod uwagę
przez Jury w procesie wyłaniania zwycięzców, a Uczestnikowi nie będą przysługiwać żadne
roszczenia z tego tytułu.
7. Każdy z Uczestników może zgłosić dowolną liczbę prac konkursowych, ale wyłącznie jeden raz
może zostać zwycięzcą.
8. Zgłoszony przepis do konkursu nie może brać udziału w innym konkursie lub akcji konkursowej.

§3
Jury
1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa Jury powołane przez Organizatora.
2. Organizator ma prawo odwołać członka Jury lub wyznaczyć dla niego zastępstwo, jeżeli ze
względu na okoliczności członek Jury nie może sprawować swoich funkcji.
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3. Z posiedzeń Jury zostanie sporządzony protokół. Jury podejmuje decyzje większością głosów.
Kryteria wyboru są subiektywne i zależą wyłącznie od preferencji członków Jury. Przy
przyznawaniu nagród Jury będzie się kierować w szczególności kryteriami kreatywności,
atrakcyjności, pomysłowości, estetyki oraz stylu wykonania zadania konkursowego przez
Uczestników.
4. Zadaniem Jury będzie:
a) nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu;
b) wyłonienie zwycięzców Konkursu;
c) ogłoszenie wyników Konkursu;
d) rozpatrywanie reklamacji Uczestników

§5.
Rozstrzygnięcie Konkursu

1. W terminie do dnia 23.10.2017 r. Jury wybierze:
a) 2 (dwie) najciekawsze prace konkursowe, których autorzy otrzymają nagrodę główną określoną
w § 6 ust. 1 pkt a) Regulaminu;
b) 5 (pięciu) kolejnych autorów, których zgłoszenia konkursowe otrzymały najwyższą liczbę głosów
jury przyznane zostaną nagrody, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt b).
c) 30 (trzydziestu) kolejnych autorów, których zgłoszenia konkursowe otrzymały najwyższą liczbę
głosów jury przyznane zostaną nagrody, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt c).
2. Wybór najciekawszych prac konkursowych nastąpi wg swobodnej oceny Jury, które będzie
kierować się kryteriami wskazanymi w § 3 ust.3 niniejszego regulaminu.

§ 6.
Nagrody oraz ich wydanie

1.

W Konkursie przewidziane są następujące Nagrody:

a) Nagrody główne – 2 bony towarowe na zakupy w sklepie DUKA o wartości 700 /siedemset/
złotych każdy plus zestaw Sosów Uniwersalnych Łowicz (kwota brutto jednego zestawu wynosi
707,80 zł/siedemset siedem złotych i osiemdziesiąt groszy)
b) Nagrody dodatkowe – 5 bonów towarowych na zakupy w sklepie DUKA o wartości 100 /sto/
złotych każdy plus zestaw Sosów Uniwersalnych Łowicz (kwota brutto jednego zestawu 107,80
zł/sto siedem złotych i osiemdziesiąt groszy)
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c) Nagrody dodatkowe – 30 zestawów Sosów Uniwersalnych Łowicz (kwota brutto jednego
zestawu 7,80 zł/siedem złotych i osiemdziesiąt groszy)
d) Nagrody gwarantowane – 20 durszlaków Fiskars dla 20 pierwszych osób, które zgłoszą w
konkursie minimum 3 prace konkursowe (wartość brutto jednej nagrody wynosi 56 zł/
pięćdziesiąt sześć złotych)
3. Zwycięzcy nie przysługuje prawo żądania wymiany nagrody na inną nagrodę lub na ekwiwalent
pieniężny, jak również nie przysługuje prawo przeniesienia na osobę trzecią roszczenia o
wydanie nagrody.
4. Do dnia 26.10.2017 wyniki Konkursu zostaną ogłoszone za pośrednictwem strony
www.durszlak.pl oraz www.facebook.com/Durszlak.pl.
5. Dodatkowo Zwycięzcy o wynikach Konkursu będą informowani drogą e-mailową na adres e-mail
podany przez Uczestnika konkursu w serwisie Durszlak. W celu otrzymania nagrody każdy
Zwycięzca zobowiązany jest do wyrażenia woli przyjęcia nagrody w postaci oświadczenia
przesłanego za pośrednictwem e-maila, na adres mailowy wskazany w zawiadomieniu o
przyznaniu nagrody. Doręczenie oświadczenia o przyjęciu nagrody Organizatorowi musi nastąpić
w ciągu 7 dni od daty wysłania informacji o przyznaniu nagrody.
6. Oświadczenie powinno zawierać: zgodę na przyjęcie nagrody, imię i nazwisko, dokładny adres,
numer telefonu kontaktowego.
7. W przypadku nieotrzymania oświadczenia przez Organizatora nagrody, które nie zostaną
wydane, pozostają własnością Organizatora.
§ 7.
Realizacja prawa do Nagród

1. Upoważnienia/Vouchery uprawniające do realizacji nagród zostaną wysłane Zwycięzcom przez
Organizatora do dnia 24.11.2017., za pośrednictwem kuriera na adres podany przez Zwycięzców
Konkursu. Koszty przesyłki pokrywa Organizator.
2. Przy odbiorze (wydaniu) nagród Uczestnicy są zobowiązani pisemnie potwierdzić ich odbiór, na
dokumencie przedstawionym przez osobę doręczającą.
3. Nagrody, które nie zostaną wydane z przyczyn niezależnych od Organizatora, pozostają do jego
dyspozycji.

§ 8.
Klauzula o danych osobowych

Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe
Uczestników Konkursu podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz zbierane są i przetwarzane wyłącznie na potrzeby
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przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzcy oraz ogłoszenia wyników oraz realizacji i wydania
nagród. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na
warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podanie
danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu oraz
wydania nagród. Dane osobowe będą przetwarzane w siedzibie Administratora.

§ 9.
Tryb składania i rozpatrywania reklamacji
1. Reklamacja powinna być przesłana na adres siedziby Organizatora w formie pisemnej i zawierać
imię i nazwisko Uczestnika oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
2. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym
wysłanym niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.

§10.
Postanowienia końcowe
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego.
2. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały
promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
3. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie:
http://durszlak.pl/akcje-kulinarne/jeden-sos-wiele-dan-odkryj-kulinarne-mozliwosci-takie-zelooo.
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