
REGULAMIN KONKURSU 
„Grilluj z nami”

§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu „Grilluj z nami” (dalej „Konkurs”) jest Firma Gardenia 
Konrad Skrobol z siedzibą w Pszczynie 43-200, przy ul. Polne Domy 90, 
posiadająca NIP 638-151-31-06 oraz REGON 072847832 (dalej „Organizator”)

2. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
3. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz

na jego stronie internetowej www.pieczarka-boczniak.pl
4. Konkurs prowadzony jest przez Organizatora na zasadach niniejszego

Regulaminu.

§2 Czas i miejsce prowadzenia Konkursu

1. Konkurs prowadzony jest w okresie od godz. 00:00 dnia 01.05.2013r.
do godz. 23:59 dnia 31.05.2013 r.

2. Konkurs prowadzony jest na stronie www.pieczarka-boczniak.pl,
której właścicielem jest firma Gardenia Konrad Skrobol zwanej dalej
„Stroną”.

§3 Uczestnicy Konkursu

1. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, która
w chwili wzięcia udziału w Konkursie spełnia łącznie następujące
warunki:
a) posiada miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;
b) ma ukończone 18 lat;
c) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
d) Zalogowała się na Stronie, zezwoliła podmiotowi zarządzającemu
Stroną na dostęp do swoich podstawowych danych (w tym podała
swoje imię i nazwisko oraz adres e mail)

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora,
członkowie ich najbliższej rodziny oraz inne osoby biorące udział
w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu.

§4 Dane osobowe Uczestników Konkursu

1. Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę Uczestnika
Konkursu na przetwarzanie danych osobowych dla celów Konkursu.

2. Organizator oświadcza, iż przetwarza dane osobowe Uczestników
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)

3. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednak



niezbędne w celu udziału w Konkursie, przyznania i odbioru
nagród.

4. Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na
opublikowanie swoich danych jako uczestnika Konkursu (imię i nazwisko)
oraz jako Laureata Nagrody (imię i nazwisko) na Stronie.
Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnik wyraża również zgodę
na komunikowanie się z nim w związku z Konkursem poprzez
pocztę elektroniczną (e-mail).

§5 Zasady i przebieg Konkursu

1. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik musi w terminie, o którym
mowa w § 2 ust.1:
a) zakupić dowolny produkt z oferty Firmy Gardenia Konrad Skrobol
b) zachować etykietę ww produktu oraz dowód zakupu (paragon)
c) wykonać zadanie konkursowe tj. Wykonanie zdjęcia, oraz opracowanie
przepisu przez Uczestnika na dowolne danie zawierające
zakupiony produkt Firmy Gardenia Konrad Skrobol
d) dokonać zgłoszenia poprzez wysłanie ww zdjęcia potrawy wraz z 
przepisem na adres mailowy: gardenia@pieczarka-boczniak.pl

2. Organizator kwalifikuje zdjęcia i przepisy przesłane do Konkursu
pod kątem spełnienia zasad określonych w §5 ust. 1C

3. W Konkursie może wziąć udział dowolna liczba osób, które wyrażą
wolę wzięcia udziału w Konkursie i wykonają zadanie konkursowej

4. Każda osoba może dodać dowolną liczbę przepisów biorących
udział w Konkursie.

5. Organizator może w każdym czasie usunąć ze Strony przepis i zdjęcie
przesłane przez Uczestnika w przypadku gdy otrzyma informacje
o możliwym naruszeniu praw autorskich osób trzecich lub zostanie
uznane za spam.

6. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora
i osób trzecich w przypadku, gdyby zgłoszone do Konkursu zdjęcie
i przepis naruszało prawa osób trzecich.

7. Uczestnicy poprzez przystąpienie do Konkursu udzielają Organizatorowi
zgody na to, żeby przesłane przez Uczestników zdjęcia
z przepisami zostały opublikowane na stronie internetowej Organizatora
www.pieczarka-boczniak.pl oraz w serwisie Facebook na
profilu publicznym Organizatora www.facebook.com/naszeprzepisy  .  

§6 Wyłonienie Laureata

1. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony przez 3-osobowe Jury  
Konkursu powołane przez Organizatora.

2. Członkowie Jury wybiorą zwycięzcę konkursu, przy uwzględnieniu 
takich kryteriów jak oryginalność, kreatywność i pomysłowość.

3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 15.06.2013r. do godz. 23:59 na stronie 
internetowej Organizatora

4. Wszystkie decyzje Jury są nieodwołalne.
5. Organizator powiadomi zwycięzcę Konkursu o wygranej drogą elektroniczną,

wysyłając informację na adres email wskazany przez
Uczestnika w jego profilu na Stronie www.pieczarka-boczniak.pl,
w terminie 5 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia Konkursu.

http://www.facebook.com/naszeprzepisy


6. Pod rygorem utraty prawa do nagrody, Laureat Konkursu jest zobowiązany
w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania powiadomienia,
o którym mowa w pkt. 8 przesłać Organizatorowi wiadomość
zwrotną na podany przez niego adres e mail, podając numer
telefonu kontaktowego oraz adres zamieszkania, dla celów związanych
z realizacją wydania nagrody.

7. W przypadku niedotrzymania warunków określonych w pkt. 9, nagroda
może zostać przekazana Użytkownikowi, który zajął kolejne
miejsce w głosowaniu i dopełnił wszystkich warunków.

§7 Nagroda w Konkursie i jej przekazanie

1. W Konkursie do wygrania jest 1 (jedna) Nagroda Główna w postaci Kina
Domowego Blu-Ray oraz nagrody pocieszenia w postaci 100 firmowych fartuszków.

2. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny
3. Laureat przed wydaniem nagrody zobowiązany jest do podpisania

umowy o przeniesienie praw autorskich do nadesłanego przepisu
oraz jego zdjęć na firmę Gardenia Konrad Skrobol. Na podstawie
niniejszego regulaminu oraz art. 921 §3 kodeksu cywilnego, wynagrodzenie
Laureata z tytułu wykonania umowy o przeniesienie
praw autorskich oraz wykorzystania przepisu oraz zdjęć przez Gardenia
Konrad Skrobol stanowi nagroda, którą Laureat uzyskał
w związku z wygraną w Konkursie. Wydanie nagrody, o której powyżej
mowa wyczerpuje wszystkie roszczenia Laureata w związku
z powstaniem przepisu oraz wykonaniem zdjęć oraz przeniesienia
praw autorskich majątkowych na wszystkich polach eksploatacji.

4. Nagroda przekazana zostanie Laureatowi w drodze przesyłki kurierskiej
lub paczki Poczty Polskiej wysłanych na adres wskazany przez
Uczestnika, w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu, na
koszt Organizatora.

5.  Adres wskazany do wysyłki nagrody może dotyczyć wyłącznie terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania
nagrody z przyczyn niezależnych od Organizatora. W przypadku,
gdy nagroda nie zostanie odebrana przez Uczestnika w ciągu
30 dni od dnia jej wysłania, prawo do nagrody wygasa. Nagroda
w takim przypadku pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§8 Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zakończenia
Konkursu oraz daty publikacji ogłoszenia zwycięzcy Konkursu.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje podania
w zgłoszeniu przez Uczestników Konkursu nieprawidłowych danych
jak również za nieprawidłowości i opóźnienia związane z nieprawidłowym
działaniem serwerów lub poczty elektronicznej.

3. Ewentualne kwestie sporne powstałe w takcie trwania Konkursu
rozstrzygane będą zgodne z postanowieniami Kodeksu cywilnego.


