REGULAMIN KONKURSU
„GRILLOWANIE Z ŁOSOSIEM NORWESKIM”
1. Postanowienia ogólne.
1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą „GRILLOWANIE Z ŁOSOSIEM NORWESKIM”
(dalej zwanego: „Konkursem”) jest Advanced PR Spółką z Ograniczoną Odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiertniczej 158, 02-952 Warszawa, wpisana do rejestru
handlowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000054745, o kapitale
zakładowym 200.000 PLN (dwieście tysięcy złotych), wpłacony w całości, NIP: 525-22-25043, działająca w imieniu Norweskiej Rady Ryb i Owoców Morza, z siedzibą w Tromso,
Norwegia, Strandveien 106 (dalej zwana: „Organizatorem”).
1.2. Konkurs przeznaczony jest dla Blogerów kulinarnych zwanych dalej „Uczestnikami”.
1.3. Czas trwania konkursu 20 maja 2014 r. do 30.06.2014 r.
1.4. Zadanie konkursowe polega na wymyśleniu propozycji na najlepsze danie z łososia
norweskiego oraz jej przesłanie za pośrednictwem mechanizmu akcji kulinarnych serwisu
Durszlak.pl (www.durszlak.pl), to jest w szczególności poprzez dodanie ww. przepisu oraz
zdjęć na do akcji kulinarnej prowadzonej na stronie http://durszlak.pl/akcje-kulinarne/grilluj-zlososiem-norweskim
1.5. Dane osobowe uczestników promocji będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Regulamin Konkursu dostępny jest na
stronie http://durszlak.pl/akcje-kulinarne/grilluj-z-lososiem-norweskim .
1.6. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników.
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. 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 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.
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 na danie z grilla z
wykorzystaniem świeżego łososia norweskiego według zasad zamieszczonych na stronie
http://durszlak.pl/akcje-kulinarne/grilluj-z-lososiem-norweskim
3.2. Aby zgłosić przepis należy:
3.2.1. przygotować przepis na
norweskiego dla 4 osób

danie z grilla z wykorzystaniem świeżego łososia

3.2.2. zrobić zdjęcie dania
3.2.3. opublikować przepis wraz ze zdjęciem w formie wpisu na prowadzonym przez
Uczestnika blogu
3.2.4. zgłoszenie wpisu z daniem konkursowym wraz ze stosownym zdjęciem do
Konkursu za pośrednictwem strony http://durszlak.pl/akcje-kulinarne/grilluj-zlososiem-norweskim - jeden Uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 przepisy.
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 wyjaśnienie 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 z autorskich praw majątkowych do
zgłoszonego przepisu przez Organizatora konkursu i Zleceniodawcę a także wszelkich
Utworów będących składnikami Zgłoszenia (w szczególności takich jak zdjęcia), w sytuacji
gdy ich przepisy zostaną nagrodzone, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych na
następujących polach eksploatacji:
3.5.1. wprowadzanie do pamięci komputera, publiczne wykonanie albo publiczne
odtwarzanie, publikacja na stronie www.durszlak.pl
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.

4. Zasady wyłaniania zwycięzców w konkursie, skład Jury oraz Nagrody
4.1. Zwycięzców wybiera jury konkursowe w składzie: Andrzej Polan – szef kuchni,
Sebastian Krauzowicz – szef kuchni, Milena Niedziela – Advanced PR.
4.2. Ocenie w konkursie podlegać będą: oryginalność przepisu w kontekście dania grilla
oraz wykorzystanie owoców i warzyw.
4.3. Zwycięzca będzie wyłoniony na podstawie niezależnej, kolegialnej decyzji Jury,
wydanej nie później niż 7 dni po dacie zakończenia konkursu. Decyzja zostanie ogłoszona w
ww. przewidzianym terminie za pośrednictwem strony strony www.durszlak.pl Nagrody będą
następujące:
4.3.1. I miejsce dla 1 zwycięzcy – aparat fotograficzny: Aparat cyfrowy FujiFilm X-E2
czarny + ob.18-55mm F/2.8-4.0 oraz jednodniowy kurs fotograficzny (ok 4-5 godzin)
związany z obsługą i korzystaniem z aparatu, przeprowadzony przez Ambasadora
Fuji Jarosława Delugę-Góra w mieście zamieszkania lub pobytu laureata na terenie
Polski. Szkolenie musi odbyć się w uzgodnionym przez strony terminie do
30.07.2014. Łączna wartość nagrody to 6500 PLN.
4.2.2. 3 wyróżnienia za drugie miejsce – zestaw noży kuchennych marki Zwilling
Professional S, składający się z noża do łososia, noża do filetowania oraz noża szefa
160 mm wraz z pokrowcem-piórnikiem w cenie 1200 PLN brutto.
4.2.3. 3 wyróżnienia za trzecie miejsce – zestaw noży kuchennych marki Zwilling
Professional S, składający się z noża do łososia i noża do filetowania wraz z
pokrowcem-piórnikiem w cenie 800 PLN brutto.
4.4 Ustawowy podatek od nagród zostanie zapłacony przez Organizatora.
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 do 15.07.2014 r.
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

