REGULAMIN KONKURSU
„Odkryj swoją słodką przyjemność z wafelkami Lusette”
1. Postanowienia ogólne.
1.1. Konkurs organizowany jest przez Adheads Sp. Z o.o. KRS 0000319763 z siedzibą na
ul. Rynek Główny 17, kod 31-008, w Krakowie NIP 6762389850, REGON: 120831797
1.2. Konkurs przeznaczony jest dla Blogerów kulinarnych zwanych dalej Uczestnikami.
1.3. Czas trwania konkursu: 27.01.2017 – 26.02.2017
1.4. Zadanie konkursowe polega na publikacji na blogu autorskiego przepisu na słodki deser z
użyciem wafelków Lusette 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/akcje-kulinarne/lusette
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 jest na stronie na
stronie www.durszlak.pl.
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, 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 słodki deser wraz z ilustrującym je zdjęciem według zasad zamieszczonych na stronie
http://durszlak.pl/akcje-kulinarne/lusette
3.2. Aby zgłosić przepis należy:
3.2.1.

przygotować przepis na deser z użyciem wafelków Lusette,

3.2.2. umieścić w liście składników nazwę wafelka. We wpisie powinien się znaleźć link do
http://lusette.pl/
3.2.3.

zrobić zdjęcie dania,

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/lusette
Jeden Uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 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 zgłoszonego przepisu a także wszelkich Utworów
będących składnikami Zgłoszenia (w szczególności takich jak zdjęcia), w sytuacji gdy ich przepisy
zostaną nagrodzone lub wyróżnione, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych na następujących
polach eksploatacji:
3.5.1. wprowadzanie do pamięci komputera, publiczne wykonanie albo publiczne
odtwarzanie, publikacja w Internecie na następujących stronach: www.lusette.pl oraz profilach
społecznościowych marki Lusette, a także na stronie www.durszlak.pl.
3.5.2. publikowanie, publiczne odtwarzanie i przedrukowywanie na materiałach promocyjnoinformacyjnych IDC Polonia Sp. z o. o., wykorzystywanych w ramach komunikacji
wewnętrznej i zewnętrznej.
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: kreatywne i ciekawe przepisy na deser.
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. 3 ekspresy do kawy DE LONGHI ECOV 311.BG o wartości 698 zł.
4.3.2. 10 zestawów z akcesoriami do pieczenia o wartości 194 zł.
4.4. Każdy z wyłonionych laureatów otrzyma również nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości
nagrody rzeczowej. Nagroda pieniężna zostanie przeznaczona na pokrycie kwoty podatku, tym
samym nie zostanie wypłacona laureatom, a przeznaczona do właściwego Urzędu Skarbowego.
4.5. Nagrody wydane zostaną zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Przed wydaniem
Nagród Organizator odprowadzi należny podatek PIT w wysokości 10% wartości nagrody na konto
właściwego Urzędu Skarbowego.
4.6. 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.
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

