REGULAMIN KONKURSU
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs organizowany jest przez firmę Phoenix Press Sp. z o.o., spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu,
ul. Oławska 11, 50-123 Wrocław, NIP: 897-10-03-092, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd
Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 147021,
zwaną dalej „Organizatorem”.
2. Nagrody ufunduje firma Amica zwana dalej „Sponsorem”.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony na czterech blogach kulinarnych określanych jako „Blogi kulinarne”, zaś
właściciele blogów, zwani będą dalej „Blogerami”. Adresy blogów kulinarnych na których zostanie
przeprowadzony konkurs to:
a)
b)
c)
d)

www.greencanoe.pl
www.houseloves.com
www.marta-gotuje.pl
www.poezja-smaku.pl

4. Uczestnikiem konkursu (dalej „Uczestnik”) może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych i mająca ukończone 18 lat w chwili zgłoszenia do konkursu.
5. Uczestnik dokonuje „Zgłoszenia do konkursu” poprzez wykonanie „Zadania konkursowego” opisanego w IV
punkcie regulaminu pt. ”Zasady konkursu”.
6. Konkurs odbywa się wyłączenie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a zgłoszenia dokonuje się za pośrednictwem
sieci Internet.
7. Konkurs nie stanowi gry hazardowej w rozumieniu ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 roku
o grach hazardowych.
II. CZAS TRWANIA
1. Konkurs trwa od 9.08.2016 (od chwili opublikowania na blogu kulinarnym) do 23.08.2016 - włącznie.
2. Zadania konkursowe wysłane po terminie nie będą brane pod uwagę podczas wybierania zwycięzców.
3. Publikacja listy zwycięzców nastąpi w terminie najpóźniej 10 dni od dnia zakończenia Konkursu.
III. UCZESTNICY
1. Dokonanie zgłoszenia do konkursu wiąże się z zaakceptowaniem w całości niniejszego regulaminu.
2. Każdy uczestnik może dokonać tylko jednego zgłoszenia do konkursu na każdym z blogów, z zastrzeżeniem,
że jeden uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę.
3. W razie zgłoszenia kilku prac konkursowych na jednym blogu przez jednego uczestnika – brana będzie pod
uwagę praca, która została zgłoszona najwcześniej.
4. Zgłoszeń do konkursu nie mogą dokonywać pracownicy organizatora, blogera i sponsora oraz ich małżonkowie,
wstępni, zstępni, rodzeństwo, przysposobieni, przysposabiający. Gdy zwyciężą wymienione osoby, tracą one
uprawnienie do nagrody.
5. Uczestnik przebywający poza granicami Polski, może wziąć udział w konkursie pod warunkiem podania adresu
doręczenia nagrody na terytorium Polski.
6. Poprzez zgłoszenie do konkursu uczestnik oświadcza, że jest wyłącznym autorem zgłoszonej przez siebie
pracy/zdjęć oraz że jest właścicielem wszelkich praw autorskich do utworów zawartych w zgłoszeniu. W
przypadku potwierdzonego plagiatu nagroda nie zostanie wydana. Jeśli uczestnik nagrodę już otrzymał, będzie
zobowiązany do jej natychmiastowego zwrotu.
7. Przystąpienie do konkursu oznacza zgodę uczestnika konkursu na udostępnienie organizatorowi swoich danych
osobowych (imienia i nazwiska, adresu i numeru telefonu) potrzebnych do wysyłki nagrody. Dokonując
zgłoszenia do konkursu uczestnik wyraża zgodę na publikację swojego pseudonimu oraz zwycięskiej pracy na
blogu kulinarnym.

8. Bloger jest zobowiązany przekazać pseudonimy oraz e-maile zwycięzców organizatorowi, celem ustalenia
danych osobowych i wydania nagród.
9. Dane osobowe zwycięzców będą przetwarzane przez organizatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
IV. ZASADY KONKURSU
1. Aby dokonać zgłoszenia do konkursu, uczestnik powinien odpowiedzieć na pytanie zadane na blogu
kulinarnym.
2. Zgłoszenia dokonuje się poprzez odpowiedź na pytanie konkursowe w komentarzu na blogu kulinarnym.
3. Zgłoszona praca powinna być wyłącznie autorstwa uczestnika i nie może być wcześniej nigdzie publikowana.
4. Zabronione jest umieszczanie w zgłoszeniu do konkursu treści naruszających w jakikolwiek sposób
obowiązujące prawo, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających wulgaryzmy,
treści pornograficzne, pochwalające faszyzm, nazizm, komunizm, propagujące przemoc, obrażające uczucia
religijne, naruszające prawa innych osób, w tym autorskie prawa majątkowe.
5. Uczestnik wyraża zgodę, aby po zakończeniu konkursu, zamieścić jego pracę konkursową wraz z pseudonimem
na blogu kulinarnym.
V. WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW
1. Na podstawie przesłanych prac konkursowych zwycięzców wyłoni właściciel bloga kulinarnego, na którym
zostały opublikowane prace.
2. Przy wybieraniu zwycięskich prac, bloger będzie brał pod uwagę oryginalność prac, ich kreatywność oraz
zaangażowanie uczestnika.
3. Zostanie wybranych trzech zwycięzców na każdym z czterech blogów kulinarnych (łącznie 12 zwycięzców).
VI. NAGRODY
1. Nagrodami w konkursie jest 12 wielofunkcyjnych robotów kuchennych Amica RK5011, każdy o wartości 369 zł,
ufundowanych przez Sponsora – na każdym blogu kulinarnym do wygrania są trzy roboty.
2. Nagrody w konkursie zostaną wysłane pocztą lub kurierem na koszt Organizatora w ciągu maksymalnie 30 dni
od daty ogłoszenia wyników. Zwycięzca jest zobowiązany pokwitować pisemnie odbiór nagrody.
3. Zwycięzca nie może żądać zmiany nagrody, wypłacenia równowartości finansowej oraz przeniesienia praw do
nagrody na inną osobę.
VII. REKLAMCJE
1. Wszelkie reklamacje mogą być zgłoszone wyłącznie w formie listownej na adres korespondencyjny
Organizatora (Phoenix Press Sp. z o.o., Babka Tower, ul. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa) w ciągu 7 dni od
daty wyłonienia zwycięzców na blogu kulinarnym.
2. Reklamacje nie mogą być anonimowe.
3. Organizator jest zobowiązany rozpatrzyć reklamację w ciągu 14 dni i wysłać odpowiedź listem poleconym na
podany przez reklamującego adres pocztowy.

