REGULAMIN KONKURSU TWÓJ SMAK ŚWIĄT NA KOTLET.TV
§1
Postanowienia ogólne Konkursu
1. Organizatorem i podmiotem odpowiedzialnym bezpośrednio za koordynację działań
związanych z przeprowadzeniem Konkursu o nazwie „Twój smak Świąt na kotlet.tv”
(dalej: Konkurs) jest Lemon Sky spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
z siedzibą we Wrocławiu, adresem: ul. Krakowska 88a, 50-427 Wrocław, wpisana do
Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we
Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS: 0000435937, NIP: 5862236051, o kapitale zakładowym 950 000 złotych (dalej
„Organizator”). Organizator odpowiedzialny jest za sprawowanie nadzoru nad
całościowym przebiegiem i przestrzeganiem przez uczestników poniższego
regulaminu i warunków Konkursu, a także za wydanie nagrody laureatowi Konkursu.
2. Konkurs organizowany jest w celu promowania marki WINIARY oraz produktów
oferowanych pod tą marką przez Nestle Polska S.A. z siedzibą w Warszawie i
adresem: ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000025166, NIP: 527-02039-68, o kapitale zakładowym 50 000 000 złotych (dalej: „Nestlé Polska”).
3. Organizator jest przyrzekającym nagrody w rozumieniu art. 921 Kodeksu cywilnego.
4. Konkurs trwa od dnia 25.11.2013 r., tj. od momentu rozpoczęcia go na kotlet.tv, do
dnia 08.12.2013 r.
5. Uczestnikiem Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, zamieszkałe na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają
pełną zdolność do czynności prawnych, będące konsumentami w rozumieniu art. 22
Kodeksu cywilnego.
6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także
prawa do nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
7. Pracą konkursową (dalej: „Praca Konkursowa”) jest przygotowanie i dodanie w
serwisie www.winiary.pl autorskiego przepisu wraz ze zdjęciem, na sałatkę z
Majonezem dekoracyjnym WINIARY w odświętnej aranżacji, na którym znajdzie się
również opakowanie tego produktu oraz następnie dodanie komentarza na stronie
kotlet.tv pod jednym z wpisów związanych z tym konkursem, w którym umieści link
do przepisu, jaki dodał w serwisie www.winiary.pl;
8. Uczestnik może zgłosić do Konkursu nieograniczoną ilość Prac Konkursowych,
jednakże każdy Uczestnik może zdobyć w Konkursie tylko jedną nagrodę.
9. Informacje o konkursie będą dostępne pod adresem internetowym: www.kotlet.tv.

10. Poprzez zgłoszenie Pracy Konkursowej do Konkursu w sposób wyżej określony,
Uczestnik Konkursu oświadcza, że treść i forma jego prac konkursowych nie narusza
przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a Uczestnik Konkursu
jest w pełni uprawniony do zgłoszenia każdej z prac konkursowych.
11. 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.
12. Kontrola poprawności prowadzenia konkursu i jego zgodności z postanowieniami
Regulaminu spoczywa na Organizatorze.
13. Nagrody w Konkursie zostaną przyznane przez komisję konkursową, złożone z osób
powołanych przez Organizatora.
14. Na podstawie niezależnej, kolegialnej decyzji Jury w ciągu 7 dni od daty zakończenia
konkursu z nadesłanych Prac Konkursowych zostanie wyłonionych 6 zwycięskich prac.
15. Jury wyłoni najlepsze Prace Konkursowe według własnego uznania, w oparciu o
kryteria pomysłowości przepisu i najlepszego zaprezentowania go na zdjęciu.
16. Autorom zwycięskich prac (dalej: Laureatom) zostaną przyznane następujące
nagrody:
a. I miejsce - bon Sodexo o wartości 1000 PLN oraz zestaw produktów WINIARY
o wartości 50 PLN
b. II miejsce - bon Sodexo o wartości 700 PLN oraz zestaw produktów WINIARY
o wartości 50 PLN
c. III miejsce - bon Sodexo o wartości 500 PLN oraz zestaw produktów WINIARY
o wartości 50 PLN
d. IV miejsce - bon Sodexo o wartości 400 PLN oraz zestaw produktów WINIARY
o wartości 50 PLN
e. V miejsce - bon Sodexo o wartości 300 PLN oraz zestaw produktów WINIARY
o wartości 50 PLN
f. VI miejsce - bon Sodexo o wartości 100 PLN oraz zestaw produktów WINIARY
o wartości 50 PLN

17. Wymienione powyżej nagrody rzeczowe o różnej wartości zostaną powiększone o
kwotę pieniężną odpowiadającą 1/9 wartości nagrody rzeczowej (w zaokrągleniu w
górę albo w dół do pełnego złotego), która to kwota pieniężna z zastrzeżeniem pkt.
196 stanowi integralną część nagrody konkursowej.
18. Organizator przyjmuje, iż Laureat to osoba fizyczna, nie prowadząca działalności
gospodarczej, od której należy pobrać i odprowadzić 10% podatku od otrzymanej
nagrody rzeczowej i pieniężnej.
19. Organizator informuje, że nagrody są wydawane zgodnie z przepisami prawa
podatkowego. W szczególności, kwota pieniężna, o której mowa w pkt. 15
Regulaminu potrącana jest w momencie wydania nagrody przez Organizatora, jako
płatnika podatku dochodowego od nagród w konkursie i odprowadzana do
właściwego urzędu skarbowego na poczet należnego podatku, do czego Laureat
upoważnia Organizatora.
20. Laureat konkursu zostanie poinformowany o otrzymanej nagrodzie drogą mailową w
ciągu 2 dni od daty wyłonienia zwycięskich prac, tj. najpóźniej do dnia 17.12.2013.
21. Laureat konkursu powinien wysłać w ciągu 5 dni od ogłoszenia wyników Konkursu, tj.
najpóźniej do 22.12.2013, swój adres korespondencyjny oraz numer telefonu na
maila: winiary@newsletter-winiary.pl
22. Nagrody wydawane są laureatom w terminie 30 dni od daty ich przyznania na koszt
Organizatora pocztą lub przesyłką kurierską na podany przez Laureata adres.
23. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika
nieprawidłowych, błędnych, niekompletnych lub fikcyjnych danych oraz za skutki
niedokonania przez Uczestnika aktualizacji zmienionych danych, jeżeli mimo
zachowania należytej staranności nie było możliwe nawiązanie kontaktu z
Uczestnikiem, w tym wydanie nagród.
24. Nagrody nieodebrane przez Laureatów pozostają własnością Organizatora.
25. Nagrody nie podlegają wymianie na środki pieniężne lub nagrody innego rodzaju.
26. Laureat w zamian za otrzymaną nagrodę udziela Organizatorowi i zleceniodawcy
Konkursu, Nestle Polska S. A., zezwolenia (licencji) na wykorzystanie Pracy
Konkursowej Laureata (przepisu wraz ze zdjęciem)
polegającego na jej
opublikowaniu na stronie internetowej www.winiary.pl przez czas nieoznaczony.
Licencja do Pracy Konkursowej obejmuje następujące pola eksploatacji:
26.1. digitalizacja, utrwalanie, wprowadzanie do pamięci komputera, publiczne
wykonanie albo publiczne odtwarzanie, publikacja w Internecie.
26.2. publikacja w serwisie internetowym WINIARY.PL.
§2
Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego Konkursu jest
Nestle Polska S.A. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Szturmowa 2, 02-678
Warszawa, które powierza przetwarzanie danych osobowych Organizatorowi
Konkursu.
2. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich
poprawiania i żądania usunięcia. Podanie danych osobowych w celu realizacji
Konkursu jest dobrowolne, choć niezbędne do otrzymania nagrody w Konkursie.
3. Dane osobowe uczestników konkursu będą wykorzystywane wyłącznie do celów
niniejszego konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie
danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
§3
Postanowienia końcowe
1. Aktualny Regulamin Konkursu dostępny będzie pod adresem internetowym:
www.winiary.pl oraz www.kotlet.tv.
2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z treścią
niniejszego Regulaminu i jego akceptacją.
3. Organizator ma prawo wykluczenia Uczestnika z Programu ze skutkiem
natychmiastowym z ważnej przyczyny, jaką jest stwierdzenie istotnego naruszenia
przez tego Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
4. Postępowanie reklamacyjne - wszelkie reklamacje z tytułu organizowanego konkursu
powinny być składane na piśmie na adres Organizatora w trakcie trwania konkursu i
po jego zakończeniu. Organizator w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji
rozpatrzy reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku.
5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie
mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

