REGULAMIN KONKURSU
„Mój dzień z Hortex”
1. Postanowienia ogólne.
1.1. Konkurs organizowany jest przez „Wydawnictwem Bauer spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością” SPÓŁKA KOMANDYTOWA w Warszawie KRS 0000413132,
z siedzibą w Warszawie, ul. Motorowa 1, kod pocztowy 04-035NIP 5272644323, Regon 142734203
1.2. Konkurs przeznaczony jest dla Blogerów kulinarnych zwanych dalej Uczestnikami.
1.3. Czas trwania konkursu: 16.02.2017 – 17.03.2017
1.4. Zadanie konkursowe polega na publikacji na blogu autorskiego przepisu na pyszne i kolorowe danie z użyciem mrożonek lub soków Hortex wraz z ilustrującym je
zdjęciem oraz przesłaniu przepisu za pośrednictwem mechanizmu akcji kulinarnych
serwisu Durszlak.pl (www.durszlak.pl), to jest w szczególności poprzez dodanie ww.
przepisu oraz zdjęć do akcji kulinarnej prowadzonej na stronie http://durszlak.pl/akcjekulinarne/moj-dzien-z-hortex
1.5. Dane osobowe uczestników promocji będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Regulamin Konkursu będzie i
jest dostępny na stronie www.durszlak.pl.
1.6. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników.
1.7. Zleceniodawcą konkursu jest Hortex Sp. z o.o. oraz Polski Ogród Sp. z o.o.

2. Uczestnictwo w Konkursie.
2.1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
2.2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną
zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe w Polsce. Uczestnikami Konkursu nie
mogą być pracownicy Organizatora, Zleceniodawcy oraz członkowie ich rodzin, tj. ich
małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

2.3. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne - blogerzy zajmujący się tematyką kulinarną, prowadzący autorski blog kulinarny i posiadający aktywne konto w serwisie Durszlak.pl, które spełnią warunki określone w pkt. 3 Regulaminu.
2.4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim
zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do
udziału w Konkursie.
2.5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym
także prawa do nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.
3.1. Konkurs polega na przygotowaniu i przesłaniu autorskiego przepisu (określonego
w pkt. 1.4 Regulaminu) na pyszne i kolorowe dane z użyciem mrożonek lub soków
Hortex wraz z ilustrującym je zdjęciem, według zasad zamieszczonych na stronie
http://durszlak.pl/akcje-kulinarne/moj-dzien-z-hortex
3.2. Aby zgłosić przepis należy:
3.2.1. przygotować przepis na pyszne i kolorowe dane z użyciem mrożonek
lub soków Hortex, aby otrzymać 1 z 70 nagród gwarantowanych należy zgłosić
dwa wpisy – jedno z wykorzystaniem mrożonki, a drugie z wykorzystaniem
soku Hortex oraz zrobić ich zdjęcia
3.2.2.

umieścić użyty produkt Hortex na liście składników

3.2.3
zrobić zdjęcie dania z widocznym opakowaniem wybranego produktu
Hortex w tle
3.2.4.

dodać konkursowy baner na stronę bloga

3.2.5. opublikować przepis wraz ze zdjęciem w formie wpisu na prowadzonym przez Uczestnika blogu,
3.2.6. zgłosić wpis z daniem konkursowym oraz wraz ze stosownym zdjęciem
do Konkursu za pośrednictwem strony: http://durszlak.pl/akcje-kulinarne/mojdzien-z-hortex. Jeden Uczestnik może zgłosić maksymalnie 4 przepisy do akcji
konkursowej.
3.2.7. W przepisie oraz na zdjęciach zgłoszonych do konkursu nie mogą być
lokowane produkty żadnych innych marek.

3.3. Poprzez zgłoszenie przepisu do Konkursu w sposób wyżej określony, Uczestnik
Konkursu oświadcza, że treść i forma każdej z zamieszczonych wypowiedzi konkursowych nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a
uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia każdej z wypowiedzi konkursowych.
3.4. Z tytułu złożonego powyżej oświadczenia Uczestnik przyjmuje na siebie pełną
odpowiedzialność prawną. W przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich Uczestnik, po zawiadomieniu go przez Organizatora, nie uchyli się od niezwłocznego przystąpienia do wyjaśnienia sprawy oraz wystąpi przeciwko takim roszczeniom
na własny koszt i ryzyko, a nadto zaspokoi wszelkie uzasadnione roszczenia, a w razie
ich zasądzenia od Organizatora, regresowo zwróci całość pokrytych roszczeń oraz
wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, włączając w to koszty procesu i obsługi
prawnej, a także naprawi wszelkie inne szkody wynikające z wyżej opisanych roszczeń osób trzecich.
3.5. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na korzystanie przez Organizatora konkursu
i Zleceniodawcę z autorskich praw majątkowych do zgłoszonych przepisów oraz zdjęć
będących składnikami Zgłoszenia, w sytuacji gdy ich przepisy zostaną nagrodzone lub
wyróżnione, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych na następujących polach eksploatacji:
3.5.1. zwielokrotnianie określoną techniką egzemplarzy Zgłoszenia, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem, modyfikacja oryginału przepisu i
zdjęcia;
3.5.2. rozpowszechnienie Zgłoszenia (przepisów, zdjęć i ich fragmentów poprzez jego publiczne wykonanie, wyświetlenie, wystawienie, odtworzenie,
nadawanie (w tym nadawanie naziemne rozsiewacze cyfrowe lub satelitarne lub
kablowe) i reemitowanie, jak również w sieciach telekomunikacyjnych i serwisach mobilnych, a także rozpowszechnienie w postaci wydania elektronicznego
tzw. e-wydania za pośrednictwem sieci informatycznej i w sieci teleinformatycznej, w tym w Internecie, publikowanie wewnątrz i na okładkach;
3.5.3. publiczne udostępnianie Zgłoszenia i jego fragmentów w taki sposób, aby
każdy mógł mieć dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet),
na stronach internetowych, w serwisach mobilnych, simulcasting, webcasting,
uploading, downloading, browsing, jak również w formie wydań cyfrowych na
platformach mobilnych, w szczególności: Apple iOS, Android, Microsoft;
3.5.4. wykorzystanie Zgłoszenia i ich fragmentów dla potrzeb prowadzenia promocji i reklamy Organizatora i Zleceniodawcy, w formie reklamy prasowej, telewizyjnej, kinowej, zewnętrznej i internetowej, na dowolnych stronach i domenach internetowych i w serwisach mobilnych, w materiałach i gadżetach promo-

cyjno-reklamowych, i innych formach promocji na polach eksploatacji wskazanych w pkt. 3.5.1 do 3.5.4;
3.5.5. wykonywanie autorskiego prawa zależnego do Zgłoszenia(rozporządzanie
i korzystanie z opracowań Zgłoszenia), na wskazanych w ppkt. 3.5.1 do 3.5.5
polach eksploatacji.

3.6. Powyższa zgoda określona w pkt. 3.5. jest równoznaczna z przekazaniem praw
autorskich w zakresie jak wyżej przez Uczestnika, w zamian za otrzymaną nagrodę w
konkursie. Dodatkowo, Uczestnicy wyrażają zgodę na użycie ich wizerunków w zakresie wskazanym powyżej w wypadku przyznania im nagród określonych w pkt.
4.3.1., 4.3.2. i 4.3.3.
4. Zasady wyłaniania zwycięzców w konkursie, skład Jury oraz Nagrody.
4.1. Finalistów Konkursu ze wskazaniem nagrodzonych przepisów wybiera Jury Konkursowe.
4.2. Ocenie w konkursie podlegać będą: fantazyjność oraz oryginalność przepisu, kreatywne podejście do przygotowania dania, wygląd potrawy na zamieszczonym przez
Uczestnika zdjęciu.
4.3. Zwycięzca będzie wyłoniony na podstawie niezależnej, kolegialnej decyzji Jury,
wydanej nie później niż 14 dni po dacie zakończenia konkursu. Decyzja zostanie ogłoszona w ww. przewidzianym terminie za pośrednictwem strony www.durszlak.pl oraz
www.facebook.com/Durszlak.pl. Nagrody będą następujące:
4.3.1. 1x Nagroda Główna: Rower Plumbike, książka kucharska i soki Hortex o
wartości 2100 zł.
4.3.2. 1x Nagroda Druga: Zestaw patelni i garnków ceramicznych indukcyjnych, książka kucharska i soki Hortex o wartości 466,68 zł.
4.3.3. 1x Nagroda Trzecia: Blender ręczny ZHB1220B, książka kucharska i
soki Hortex o wartości 396,66 zł
4.3.4. 10 x Wyróżnienie: 10 wyróżnień kokilki 6 szt, książka kucharska i soki
Hortex o wartość 127,66 zł
4.3.5. 70 x Nagroda Gwarantowana: dla osób, które zgłoszą minimum dwa
przepisy: jeden z sokiem i jeden z mrożonką wraz z ich zdjęciami - soki tłoczone Hortex i 2 kubki/słoiki

4.4. Laureat nagrody głównej otrzyma również nagrodę pieniężną w
wysokości 11,11% wartości nagrody rzeczowej. Nagroda pieniężna zostanie przeznaczona na pokrycie kwoty podatku, tym samym nie zostanie wypłacona laureatowi, a
przeznaczona do właściwego Urzędu Skarbowego.
4.5. Wysyłka nagrody nastąpi jedynie na adres na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
5. Wyłączenia odpowiedzialności
5.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika Konkursu numeru telefonu oraz adresu, na który
zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie.
5.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym
podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych kontaktowych oraz innych
danych służących do identyfikacji uczestnika Konkursu oraz za wszelkie zmiany tych
danych.
6. Postępowanie reklamacyjne
6.1. Wszelkie reklamacje z tytułu organizowanego konkursu powinny być składane na
piśmie na adres Organizatora:
Wydawnictwo Bauer Sp. Z o.o. Sp. K. (durszlak.pl)
Al. Stanów Zjednoczonych 61A
04-028 Warszawa
6.2. Organizator w terminie 30 dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy reklamację
i pisemnie poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku.
6.3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie poprzez zamieszczenie stosownych zmian na stronie www.durszlak.pl

