Regulamin Konkursu Mistrzowie Domowych Wypieków

:
1. Aneks do Regulaminu z dnia 04.04.2019
2. Aneks do Regulaminu z dnia 20.12.2018
3. Regulamin Konkursu Mistrzowie

Kraków, dn. 04.04.2019 r.
ANEKS nr 2
do Regulamin Konkursu Mistrzowie Domowych Wypieków
1.

Niniejszym w oparciu o punkt 63 Regulaminu Konkursu pod nazwą Mistrzowie

Domowych Wypieków zmienia się jego punkt 12 ppkt b) w ten sposób, że datę
końcową IV rundy eliminacji w brzmieniu „07.04.2019 r.” zastępuje się datą w
brzmieniu „20.04.2019 r.”
2. Zmiana

Regulaminu

wchodzi

w

życie

z

dniem

ogłoszenia

na

stronie

www.mistrzowiedomowychwypiekow.pl ,Profilu Mistrzowie Domowych Wypieków na
FB.

Kraków, dn. 20.12.2018 r.
ANEKS nr 1
do Regulamin Konkursu Mistrzowie Domowych Wypieków
1. Niniejszym w oparciu o punkt

63 Regulaminu

2.
www.mistrzowiedomowychwypiekow.pl
FB.

Regulamin Konkursu „Mistrzowie Domowych Wypieków”,

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Nazwa Konkursu
Konkursem", prowadzony jest
”. Niniejszy Regulamin (dalej zwany
uczestnictwa oraz nagradzania

Mistrzowie
Regulaminem

2. Nazwa podmiotu organizu

w
, ul. Parkowa 16b/18, wpisana do Rejestru

Krakowie, adres 30-

w Krakowie, XI
rczy KRS, pod numerem
0000256257, NIP: 6792889103, REGON: 120252088 , zwana dalej Organizatorem".
3. Zleceniodawca oraz Fundator nagród w Konkursie
f
adres 46S.A.
Rejonowy w Opolu, VIII
7511343348, REGON: 531172260
4. Cel Konkursu
Konkurs
Fundatora

Fundator”).

Lesaffre Polska
a 36, wpisana do
0000224921, NIP:

e Babuni Tradycyjne i

.
5. Obszar i czas trwania Konkursu
Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
strony
w w serwisie Facebook.com (zwanym dalej
Serwisem
https://www.facebook.com/mistrzowiedomowychwypiekow/
(zwanym
dalej
Profilem”) oraz
tron trzech
wybranych
w Serwisie pod
przez Organizatora (zwanych dalej Blogerami”)
adresami:
https://www.facebook.com/Ewa-Wachowicz-272798259402203/
https://www.facebook.com/PrzepisyJoli/,
https://www.facebook.com/MniamM/,
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w terminie od dnia 16.11.2018 roku do dnia 30.05.2019 roku do godziny 23:59.
6. Podstawa prawna prowadzenia Konkursu
Konkurs zorganizowany jest w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego o przyrzeczeniu
publicznym.
Kodeksu Cywilnego.
7.

UCZESTNICY KONKURSU
8.

Uczestnikiem

osoba fizyczna
, prawdziwe konto
w Serwisie Facebook.com,
ca w niniejszym Konkursie w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 22 1

9. Uczestnikami Konkursu

os
umowy zlecenia).
10.
Przekazanie z

c do Konkursu

traktuje

przez Uczestnika.
ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
11. Konkurs podzielony jest na dwa etapy: I etap – Eliminacje oraz II etap – Wielki

12. Pierwszy etap Konkursu
w Serwisie na Profilach trzech

oraz na Profilu Mistrzowie Domowych

a) I runda eliminacji w dniach od 16.11.2018 r. do 29.11.2018 r.
,
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b) II runda eliminacji w dniach od 7.12.2018 r. do 20.12.2018 r.,
c) III runda eliminacji w dniach od 31.01.2019 r. do 17.02.2019 r.
d) IV runda eliminacji w dniach od 21.03.2018 r. do 07.04.2019 r.
.
eliminacyjnej.
13.

11.05.2019 r. w Warszawie. Zaproszeni Uczestnicy
co najmniej jednej pracy konkursowej
przygotowaniu autorskiej potrawy
Babuni Tradycyjnych lub
toryjny). Tematyka konkurencji
przez Organizatora
dokona
Jury K
co najmniej jeden przedstawiciel
Organizatora lub Fundatora.
Wielkim Finale oraz koszty
oraz
uroczystej kolacji
pokrywa Organizator.
14.
- na wybranym przez Uczestnika Profilu Blogera lub Profilu Mistrzowie Domowych
:
a) przepis potrawy o tematyce wskazanej w danej rundzie eliminacyjnej,

b)
(dalej

zaproponowanej potrawy lub film
).

15.

eliminacyjnych wyb

Uczestnika do Profili
Blogera. W kolejnych rundach
Blogera.

pierwszego wyboru Uczestnika
w Konkursie.
16.
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Profilach Blogerów

a Profilu Mistrzowie Domowych Wypieków tylko wtedy gdy
w danej rundzie co najmniej jednego
a Konkursowego na
uprzednie dokonanie co najmniej jednego
Profilu wybranego Blogera.
w ramach tej samej rundy eliminacyjnej
jest warunkiem koniecznym skutecznego
Mistrzowie Domowych Wypieków w danej rundzie eliminacyjnej.
nia

w tej samej lub innej rundzie na Profilu

wybranego Blogera

17.

ponownie

, o ile tylko
.

rundy eliminacyjnej.

18.
Blogerów w Serwisie facebook oraz Profilu Mistrzów Domowych Wypieków w Serwisie
Facebook https://www.facebook.com/mistrzowiedomowychwypiekow/

19. Uczestnik dokonuje Z
imieniu.

Konkursowego

20.
o

one

,
atora

,
na rzecz innych podmiotów.
21.
osoby trzecie.
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22.

NAGRODY
23. W Konkursie zostanie wybranych 16
, 32

(po 4
trzech

8

i Organizatora) oraz w Wielkim Finale – jeden
24.
a) jedna

15000

:

onkursowe w Wielkim Finale,
b) 16
)
1500
w postaci Robot Kenwood

n
dwie)
nagrody
c) 32
w Rundach Eliminacyjnych w postaci Wypiekacz do chleba
.

,
500

25.

26.

y
, bez zgody

osobom trzecim
Organizatora.
27.

oraz Uczestnicy W

postu o wynikach danej rundy eliminacyjnej
Organizatora
kontakt@mistrzowiedomowychwypiekow.pl
z

e-mail
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Rzeczypospolitej Polskiej, numer telefonu,
nagrody. W przypadku braku terminowego podania wszystkich wskazanych danych
Uczestnik traci prawo do Nagrody i dana
Organizator.
28.

n

na Profilu

e-mail kierowanej na adres Organizatora biuro@optimamg.pl: numeru PESEL oraz

29. Uc

(wedle podanych przez Uczestnika danych) skutkuje przepadkiem Na
przechodzi do dyspozycji Organizatora.
30.
wybranej przez Organizatora firmy kurierskiej w terminie do 21 dni roboczych od dnia
prawi
w punkcie 27.

WYBÓR LAUREATÓW
31.
a)
b)

h

32.
przepisu do tematyki danej rundy eliminacyjnej.
33.

e Konkursu, a tym samym poinformowanie

Mi
,
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punkcie 27 Regulaminu
Konkursu.
34.

uprzedniego zawiadomieni

eliminacyjnej.
35.
lub Fundatora
zaprezentowanych potraw.

gerzy oraz co najmniej jeden przedstawiciel Organizatora

36. Informacja o wygranej w II Etapie Konkursu
w formie
posta
w Serwisie w terminie 7 dni ro
to daty

Uczestnikom

,
bieg

punkcie 27 i 28 Regulaminu.
37.
w punkc

u

przez Organizatora.
DANE OSOBOWE
38.
w tym oceny
Konkursu i

na potrzeby
. Dane

i udokumentowania tego faktu na potrzeby podatkowe i potrzeby

39.
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reklamacji.
40. Dokonu
organizowanym Konkursem.
41.

przechowywane

przez

administratora

do

czasu

przedaw

42.

PRAWA AUTORSKIE
43.

cych Organizatorowi lub osobom trzecim.
44.

Fundator oraz Organizator nabywa
jego uznania z przepisu
onkursowego (prac konkursowych) w zakresie

i nagrania

OptimaMarketing Group Sp. z o.o.

Lesaffre

Polska

S.A.

oraz

a) w zakresi

rozpowszechnianie w Internecie i innych sieciach komputerowych, w

Strona 8 z 11

,
b)

c)

,

–

z
informacyjnych Fundatora i Organizatora, bez ograniczenia, w tym w
ulotkach, direct mailingu, Internecie, prasie, telewizji i poprzez inne

reklam;
d) wprowadzanie prac k
teleinformatycznych, telekomunikacyjnych, komputerowych, w tym do
ograniczenia;
e) dokonywanie modyfikacji, skracania, dek
k
prac k
45.

prac

Korzystanie z prac k
onicznej i drukowanej, po dokonaniu

zezwala Fundatorowi
dodawanie do nich
k

Fundatora na
prac konkursowych, w tym
pracy

i do publikowania prac
46.
Organizator ani Fundator nie
konkursowych, a odmowa rozpowszechniania nie wymaga uzasadnienia
47.

48.

obejmuje prawo do udzielania dalszych licencji
Fundator ma prawo przeniesienia uzyskanych praw,

prace k

e
prac konkursowych o charakterze bezprawnym lub niezgodnych z Regulaminem; w
prac powszechnie uznawanych za wulgarne,
,
lub uczucia inny
charakterze reklamowym, komercyjnym czy promocyjnym. Uczestnik
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ie praw autorskich do
pracy konkursowej oraz za naruszenie praw osobistych.
49.

-

50.
przyznania nagrody, jego danych osobowych, w postaci nicku, imienia i nazwiska oraz
Mi
Profilach
w Serwisie.

51.
biuro@optimamg.pl
52.
reklamacji przez Organizatora.
53. Re
terminie 30 dni

54.

cji

reklamacji.

dny adres

55. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji pisemnie na adres
przez Uczestnika.

56.
Serwisem.
57.
a)
b)
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c)

ez

d) Serwis nie pomaga w przeprowadzaniu promocji. Organizator korzysta z Serwisu

58. Organizator lub Fundator nie ponos

konkursowego.
59. Organizator lub Fundator nie ponos
dostarczenie odpowiedzi konkursowych spowodowane problemami technicznymi
a) problemy w funkcjonowaniu Serwi

po stronie Organizatora,
jest Konkurs

60.
prawa polskiego.
61.
Organizatora.
62. Organ

(Dz.U.2009.201.1540
63. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym

64. Regulamin wchodzi

Konkursu na Profilu Mistrzowie
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