REGULAMIN KONKURSU „SZEF KUCHNI TO…”
I. Podstawowe informacje
1. Organizatorem konkursu jest Evential Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul.
Mokotowska 1, 00-640, zwane dalej „Organizatorem”. Konkurs ten zwany będzie dalej
„Konkursem”.
2. Zasady i warunki, na jakich odbywa się konkurs, określa niniejszy Regulamin, który
wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego
zakończenia.
Regulamin
dostępny
jest
na
stronie
internetowej
www.kongresszefowkuchni.pl. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik
zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem. Wzięcie udziału w Konkursie jest
równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
3. Celem Konkursu jest nagrodzenie najlepszego pomysłu na komiks „Szef kuchni to…”
4. Do konkursu może przystąpić każdy użytkownik Internetu.
5. Do Konkursu można zgłaszać się w następujący sposób:
• Zamieść propozycję uzupełnienia „komiksu” w komentarzu do postu:
https://www.facebook.com/kongresszefowkuchni/photos/a.950473638377903/218833
2881258633/?type=3&theater zamieszczonego na profilu Kongresu Szefów Kuchni na
Facebook’u;
• Nie usuwaj komentarza przed godziną 9:00, w dniu 6 maja 2019.
6. Zwycięskie pomysły w drodze głosowania wyłania Jury konkursu.
7. Pomysły zamieszczone w odpowiedni sposób, ale usunięte przed godziną 9:00, 6 maja
2019 nie będą brane pod uwagę.
8. Organizator zastrzega, że będzie usuwał teksty zawierające treści lub gesty wulgarne,
dyskryminujące, obraźliwe lub naruszające dobra osobiste.
9. Organizator zastrzega, że będzie blokował uczestników zamieszczających ponad 10
propozycji.
II. Zgłoszenia
1. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są w dniach 24 kwietnia 2019 do 6 maja 2019
roku, do godziny 9:00.
2. Do Konkursu przyjmowane są teksty, które zostaną zamieszczone zgodnie z
wymogami niniejszego Regulaminu.
3. Propozycje do konkursu może zgłaszać każdy użytkownik Internetu, który ma
możliwość wpisywania komentarzy pod postami zamieszczanymi na profilu Kongresu
Szefów
Kuchni
na
platformie
Facebook
(https://www.facebook.com/kongresszefowkuchni/).
4. Dany pomysł może zostać zgłoszony tylko jeden raz.
5. Uczestnik może zgłosić do konkursu więcej niż jeden pomysł.
6. Uczestnik może zgłosić do konkursu nie więcej niż dziesięć pomysłów.
7. Zgłoszenia dokonuje się poprzez wpisanie komentarza do postu:
https://www.facebook.com/kongresszefowkuchni/photos/a.950473638377903/218833
2881258633/?type=3&theater w terminie do 6 maja 2019, do godziny 9:00.
8. Materiały złożone do Konkursu, w tym zdjęcie profilowe oraz imię i nazwisko lub
inna nazwa zamieszczona w profilu na Facebook’u Uczestnika oraz wizerunek
Uczestnika znajdujący się na zdjęciu profilowym na Facebook’u mogą zostaną
opublikowane na profilu https://www.facebook.com/kongresszefowkuchni/ i w tym
zakresie nie mogą być traktowane jako poufne, prywatne lub podlegającego ochronie
wizerunku.
9. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania nadesłanych materiałów w formie
pełnej lub skróconej w celach prezentacyjnych, reklamowych i/lub edukacyjnych.

10. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na korzystanie przez Organizatora z
nadesłanych materiałów w tym do wykorzystania zdjęcia profilowego oraz imienia i
nazwiska/nazwy profilu użytkownika oraz jego wizerunku w zakresie niezbędnym do
prawidłowego przeprowadzenia konkursu i jego promocji oraz ogłoszenia wyników.
11. Uczestnik Konkursu oświadcza, że wszelkie treści, w tym dane osobowe, informacje
o wydarzeniach, zdjęcia umieszczane i przekazywane przez niego Organizatorowi są
prawdziwe i nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych, jak również,
że uzyskał zgodę innych osób na umieszczenie przez niego treści, przedstawiających
lub odnoszących się do tychże osób. Uczestnik konkursu jest odpowiedzialny
względem Organizatora za roszczenia osób trzecich wynikające z prawa autorskiego
lub prawa do ochrony wizerunku.
12. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne.
13. Organizator zastrzega możliwość nieprzyjęcia zgłoszenia do konkursu w przypadku,
gdy uzna, że nie jest ono zgodne z tematyką konkursu.
14. Uczestnik przenosi na Organizatora całość praw autorskich do zgłoszonego do
konkursu tekstu, bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich
znanych w chwili zawarcia niniejszej umowy polach eksploatacji.
15. Uczestnik upoważnia Organizatora do rozporządzania oraz korzystania z utworów
stanowiących opracowanie dzieła, w zakresie wskazanym w pkt. 13, powyżej.
Wskazane upoważnienie może być przenoszone na osoby trzecie bez konieczności
uzyskiwania odrębnej zgody.
16. Przejście praw autorskich do dzieła nastąpi z momentem zgłoszenia tekstu do
Konkursu.
III. Komisja konkursowa
1. Zgłoszenia konkursowe ocenia Organizator konkursu.
2. Decyzja Organizatora jest ostateczna.
IV. Zasady przyznawania nagród
1. Wybór zwycięzców odbywa się na podstawie decyzji Organizatora, który wybiera
najciekawszą propozycję spośród poprawnie zgłoszonych tekstów.
V. Ogłoszenie wyników i nagrody
1. Wyniki
Konkursu
ogłoszone
zostaną
6
maja
2019
na
profilu
https://www.facebook.com/kongresszefowkuchni/.
2. Uczestnik, który zgłosi zwycięski komentarz otrzymają nagrodę w wysokości 300 PLN.
3. Organizator zastrzega sobie prawo opublikowania wyników Konkursu oraz komiksu z
wykorzystaniem zwycięskiego tekstu w środkach masowego przekazu, a w
szczególności: w prasie, radiu lub telewizji oraz w Internecie.
VI. Odpowiedzialność
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie powszechnie obowiązujących
przepisów prawa lub jakichkolwiek praw osób trzecich (w szczególności dóbr
osobistych, danych osobowych, praw autorskich, praw do ochrony wizerunku oraz
praw własności przemysłowej), w związku ze zgłoszeniem nadesłanym na Konkurs
oraz ich wykorzystaniem na potrzeby konkursu i jego promocji.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość lub rzetelność danych,
informacji lub materiałów zawartych w zgłoszeniach.
3. Dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie, ale ich niepodanie przez
Uczestnika lub niewyrażenie przez niego zgody na ich przetworzenie w celu
niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu uniemożliwia jego uczestnictwo w

Konkursie. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania.
VII.

Postanowienia końcowe

1. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w
rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 123, poz 883.) w celach
prowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród oraz realizacji
nagrody przez Organizatora na rzecz zwycięzców.
2. Dane osobowe Uczestnicy podają dobrowolnie w momencie zgłoszenia tekstu do
Konkursu.
3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych w każdym
czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
4. Biorący udział w konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady
Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany
Regulaminu ogłaszane będą na stronie www.kongreszefowkuchni.pl.
6. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy uczestnicy konkursu postępują w
sposób zgodny z Regulaminem. W tym celu może żądać od Uczestnika m.in. wyjaśnień
lub podania określonych danych.

