REGULAMIN KONKURSU
„Świąteczne tradycje”
1. Postanowienia ogólne.
1.1. Organizatorem konkursu „Świąteczne tradycje” (dalej: "Konkurs") jest „Wydawnictwo
Bauer spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka Komandytowa w Warszawie KRS
0000413132, z siedzibą w Warszawie, ul. Motorowa 1, kod pocztowy 04-035, NIP
5272644323, Regon 142734203 (zwane dalej: "Organizatorem") na zlecenie Berlin - Chemie
Menarini z siedzibą w Warszawie 00-204, ul. Zygmunta Słomińskiego 4, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS 0000057038, NIP 5212405282.
1.2. Konkurs przeznaczony jest dla Blogerów, którzy zwani będą dalej
Uczestnikami, spełniających wymagania określone w niniejszym Regulaminie.
1.3. Czas trwania konkursu: 15.11.2018r. - 15.12.2018r.
1.4. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu oryginalnego przepisu na dowolne, świąteczne
danie związane z polską tradycją, wykonaniu i zrobieniu zdjęcia potrawie oraz na
kontekstowym zalokowaniu w tekście i na zdjęciu produktu Espumisan Max, a następnie
przesłanie pracy konkursowej za pośrednictwem mechanizmu akcji kulinarnych serwisu
Durszlak.pl (www.durszlak.pl), tj. poprzez dodanie ww. przepisu oraz zdjęć do akcji kulinarnej
prowadzonej na stronie https://durszlak.pl/akcje-kulinarne/swiateczne-tradycje, zgodnie ze
znajdującą się pod w/w adresem instrukcją oraz zgodnie z postanowieniami pkt 3 niniejszego
regulaminu.
1.5. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora
następujących danych osobowych, w szczególności imienia i nazwiska oraz adresu e-mail, a
także adresu zamieszkania oraz numeru telefonu kontaktowego w przypadku wygrania
Nagrody, uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby
przeprowadzenia Konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz rozliczeń z urzędami
skarbowymi. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie
danych osobowych jest dobrowolne, przy czym stanowi warunek udziału w Konkursie.
Administratorem danych osobowych uczestników jest Wydawnictwo Bauer.
1.6 Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników.
Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej https://durszlak.pl/akcjekulinarne/swiateczne-tradycje.
2. Uczestnictwo w Konkursie.
2.1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.
2.2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną
zdolność do czynności prawnych. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy,
członkowie władz i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących
bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich

rodzin. Przez członków rodziny, o których mowa powyżej rozumie się: wstępnych,
zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców, małżonków i osoby pozostające z
nimi w stosunku przysposobienia.
2.3. W Konkursie mogą wziąć udział blogerzy zajmujący się tematyką kulinarną
zarejestrowani w serwisie Durszlak.pl.
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.
3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.
3.1. Konkurs polega na przygotowaniu i przesłaniu autorskiego przepisu na dowolne,
świąteczne danie związane z polską tradycją, według zasad zamieszczonych na
stronie https://durszlak.pl/akcje-kulinarne/swiateczne-tradycje.
3.2. Aby zgłosić przepis należy:
1. Przygotować danie związane z polską tradycją.
2. Wykonać zdjęcie potrawy.
3. Zalokować kontekstowo produkt Espumisan Max we wpisie i na autorskim zdjęciu, a
następnie zamieścić je w dowolnym miejscu we wpisie. Pod zdjęciem musi znaleźć się
informacja, że Espumisan Max to wyrób medyczny CE.
4. Opublikować wpis wraz z zamieszczonym bannerem akcji na swoim blogu, a następnie
dodać przepis do akcji na stronie: https://durszlak.pl/akcje-kulinarne/swiateczne-tradycje.
3.3. W przepisie oraz zdjęciach zgłoszonych do konkursu nie mogą być lokowane
produkty innych marek.
3.4. Przepis nie może brać udziału w żadnym innym konkursie.
3.5. Jeden uczestnik może zgłosić dowolną ilość przepisów, z tym ograniczeniem, że
jeden Uczestnik może być nagrodzony tylko raz (otrzymać tylko jedną Nagrodę).
3.6. 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.
3.7. 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 – nie
wyłączając wstąpienia do toczącego się postępowania, na własny koszt i ryzyko, a nadto
zaspokoi wszelkie uzasadnione roszczenia, a w razie ich zasądzenia od Organizatora,
zwróci całość pokrytych przez Organizatora roszczeń oraz związane z tym uzasadnione
wydatki i opłaty, włączając w to koszty procesu i obsługi prawnej, a także naprawi
wszelkie inne szkody wynikające z wyżej opisanych roszczeń osób trzecich.

3.8. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Organizatora z
autorskich praw majątkowych do zgłoszonego w ramach Konkursu przepisu
Organizatora oraz wszelkich utworów będących składnikami Zgłoszenia Konkursowego
(w szczególności takich jak zdjęcia), w sytuacji gdy ich przepisy zostaną nagrodzone, bez
ograniczeń terytorialnych i czasowych, na następujących polach eksploatacji:
wprowadzanie do pamięci komputera, publiczne wykonanie albo publiczne odtwarzanie,
publikacja w materiałach promocyjnych, w Internecie, publikacja w materiałach
drukowanych.
4. Zasady wyłaniania zwycięzców w konkursie, skład Jury oraz Nagrody.
4.1. Finalistów Konkursu wybiera jury konkursowe, dalej zwane Jury.
4.2. Ocenie w konkursie podlegać będą: atrakcyjność przepisów oraz zdjęć oraz
kontekstowe dopasowanie produktu do przepisu.
4.3. Zwycięzca będzie wyłoniony na podstawie niezależnej, kolegialnej decyzji Jury,
wydanej nie później niż 14 dni roboczych po dacie zakończenia konkursu. Decyzja
zostanie ogłoszona w wyżej przewidzianym terminie, za pośrednictwem FB oraz
strony internetowej www.durszlak.pl. Nagrody w Konkursie są następujące:
4.3.1. PIERWSZE MIEJSCE – wyciskarka wolnoobrotowa Hurom – 2 490 zł brutto
4.3.2. WYRÓŻNIENIA: 5 x MISA MASON CASH 4l – 119zł brutto
4.4. Nagrody, w imieniu Organizatora. zostaną wydane przez serwis Durszlak.pl należący
do Wydawnictwa Bauer.
4.5. Przed wydaniem Nagród Organizator potrąci część pieniężną nagrody i odprowadzi
do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od nagród,
w wysokości 10 % całej wartości nagrody, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z
dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr
14, poz. 176, tekst jednolity z późn. zm.)
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.

5.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość działania urządzeń oraz
systemu informatycznego z którego korzysta Uczestnik w ramach Konkursu.
6. Postępowanie reklamacyjne.
6.1. Wszelkie reklamacje z tytułu organizowanego konkursu powinny być składane
na piśmie na adres Organizatora wskazany na wstępie.
6.2. Organizator rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania i
następnie pisemnie informuje zgłaszającego o zajętym stanowisku.
7. Postanowienia końcowe.
7.1. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na wszystkie zasady Konkursu
zawarte w niniejszym regulaminie. W przypadku, gdy zdobywcą nagrody okaże się
osoba niespełniająca warunków wskazanych w niniejszym regulaminie, osoba taka
traci prawo do nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po doręczeniu nagrody,
osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu. Organizator nie będzie zobowiązany do
przyznania takiej nagrody innemu Uczestnikowi.
7.2. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z konkursu Uczestnika który podaje
fałszywe dane lub prezentuje przepisy lub zdjęcia naruszające prawa autorskie lub
inne prawa majątkowe lub osobiste osoby trzeciej lub innego Uczestnika konkursu.
7.3. Organizator zastrzega prawo zmiany niniejszego regulaminu w sytuacjach
uzasadnionych.

