Regulamin konkursu „Przepis w zgodzie z naturą – edycja dla czytelników blogów”
(dalej: „Regulamin”)
§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu „Przepis w zgodzie z naturą – edycja dla czytelników blogów” (dalej:
„Konkurs”) jest MEC Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Żaryna 2B bud. D, 02-593
Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000058177, REGON 016369046,
NIP: 525-21-94-029, kapitał zakładowy 52.800,00 PLN (dalej: „Organizator”).
2. Sponsorem nagród w Konkursie jest Tetra Pak Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej:
„Sponsor”).
3. Konkurs zostanie przeprowadzony na następujących blogach (dalej: „Blogi”):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

magicznakuchnia.blox.pl
najsmaczniejsze.pl
stokolorowkuchni.blox.pl
kolorowakuchnia.blogspot.com
trymydelishdish.blogspot.com
anyzkowo.blogspot.com
crustanddust.blogspot.com
yummy-lifestyle.blogspot.com
na4widelce.blogspot.com
codzisjemymamo.blogspot.com

4. Konkurs będzie trwał od 16 listopada 2012 r. do 30 listopada 2012 r.
5. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§2
Zasady udziału w Konkursie
1. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające
obywatelstwo polskie oraz pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: „Uczestnicy”).
2. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, ani Sponsora, ani najbliżsi
członkowie ich rodzin, tj. zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby
pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
4. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik musi spełnić następujące warunki wykonać zadanie
konkursowe zgodnie z postanowieniami § 3 Regulaminu.
§3
Przebieg konkursu

1. Konkurs polega na opracowaniu przepisu na potrawę bez konserwantów, do przygotowania
którego wykorzystano co najmniej jeden produkt dostępny w opakowaniu Tetra Pak (dalej:
„Przepis”).
2. Przepisy mogą być przesyłane przez cały czas trwania konkursu za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres e-mail konkurstetrapak@meckreacja.pl W temacie wiadomości e-mail
Uczestnik wskaże nazwę lub adres bloga, spośród blogów wymienionych w § 1 ust. 3
Regulaminu, w ramach którego zgłasza Przepis na Konkurs.
3. Każdy Uczestnik może przesłać na Konkurs tylko jeden Przepis, niezależnie od tego, który blog
wskazuje w temacie zgłoszenia. W przypadku zgłoszenia większej liczby Przepisów, ocenie w
ramach Konkursu będzie podlegał tylko pierwszy przesłany Przepis.
4. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza i zobowiązuje się, że nadesłany przez niego
Przepis jest wolny od wulgaryzmów i treści powszechnie uznanych za obraźliwe, a także od treści
o charakterze pornograficznym lub mogących obrazić uczucia lub przekonania innych osób i nie
narusza praw osób trzecich (w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich).
§4
Zasady wyłaniania zwycięzców
oraz nagrody
1. Właściciele Blogów wskazanych w § 2 ust. 1 Regulaminu, spośród wszystkich Przepisów
przesłanych na Konkurs z podaniem w temacie nazwy lub adresu danego blogu zgodnie z § 3 ust.
2 Regulaminu, wybiorą terminie do 2 dni od daty zakończenia konkursu, najlepszy Przepis, który
– w ich ocenie – jak najlepiej oddaje ideę kampanii KARTON ZAMIAST KONSERWANTÓW
prowadzonej przez Sponsora, t.j. został przygotowany ze składników uchodzących za lekkie,
zdrowe, naturalne i nie zawierających konserwantów. Jego autor (dalej: „Zwycięzca”) otrzyma
nagrodę w postaci następującego zestawu produktów żywnościowych i nagród rzeczowych
(dalej: „Nagroda”):
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Przecier pomidorowy Podravka 3 x 200 g o wartości 3 x 3,69 zł = 11,07 zł
Przecier pomidorowy Łowicz o wartości 3,79 zł
Kukurydza konserwowa Kwidzyn o wartości 1,80 zł
Groszek konserwowy Kwidzyn o wartości 1,80 zł
Sok 100 % Hortex Złote jabłka o wartości 4,29 zł
Sok marchewkowy Fortuna Karotka o wartości 4,29 zł
Pojemnik na pomidora marki MSC International o wartości 19,90 zł
Pojemnik na paprykę marki MSC International o wartości 18,90 zł
Pamięć USB 2 GB o wartości 28,00 zł

2. Łączna liczba Nagród wynosi 30 (słownie: trzydzieści). Zwycięzcy zostaną wyłonieni, zgodnie z
zasadami określonymi w ust. 1 niniejszego paragrafu, odrębnie na każdym blogu (decyduje
nazwa lub adres blogu, który Uczestnik podał w e-mailu, w którym przesłał Przepis na Konkurs).
3. Zwycięzcy otrzymają także dodatkowa nagrodę pieniężną na pokrycie zryczałtowanego podatku
od nagród w wysokości określonej przepisami prawa, która nie będzie wydawana Zwycięzcom.
4. Po zakończeniu Konkursu, każdy Zwycięzca, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres
e-mail, z którego Zwycięzca wysłał Przepis na Konkurs, w terminie do dnia 7 grudnia 2012 r.,
zostanie poinformowany o przyznaniu Nagrody.

5. Zwycięzca powinien przesłać, w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia otrzymania
zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5 powyżej, za pośrednictwem poczty elektronicznej (na
adres, z którego otrzymał zawiadomienie o przyznaniu Nagrody), adres, na który Nagroda
zostanie wysłana. Jeżeli Zwycięzca nie uczyni zadość powyższemu obowiązkowi, Nagroda
pozostaje w dyspozycji Organizatora i może zostać przyznana autorowi kolejnego najlepszego
Przepisu spośród przepisów przesłanych na Konkurs ze wskazaniem w wiadomości e-mail (w
temacie) tego samego blogu, który był wskazany w Przepis Zwycięzcy, który nie uczynił zadość
powyższemu obowiązkowi.
6. Z dniem wydania Nagrody, Zwycięzca przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do
Przepisu, a także wszystkich utworów wchodzących w skład przepisu (w tym w szczególności
zdjęć) na następujących polach eksploatacji:
a. publikacja na stronie internetowej pod adresem www: zamiastkonserwantow.tetrapak.pl;
b. publikacja w aplikacji mobilnej Tetra Pak
7. W zakresie określonym w ust. 5 powyżej, Przepis może być wykorzystywany w działalności
marketingowej i reklamowej Sponsora.
8. W zakresie określonym w ust. 6 niniejszego paragrafu, Uczestnik wyraża zgodę na
rozpowszechnianie Przepisu bez oznaczania Uczestnika imieniem i nazwiskiem.
§3
Dane osobowe
1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101
poz. 926) w celu przeprowadzenia Konkursu.
2. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
3. W celu przeprowadzenia Konkursu Organizator będzie przetwarzać następujące dane osobowe
Uczestników:
a. Imię,
b. Nazwisko
c. Adres e-mail,
oraz dodatkowo następujące dane osobowe Zwycięzców, które zostaną wykorzystane do wydania
Nagród:
a. Adres.
4.

Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z organizacją i
przeprowadzeniem Konkursu (w tym wydaniem Nagród).
§5
Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres konkurstetrapak@meckreacja.pl przez cały czas trwania Konkursu, a
także w terminie 30 dni po zakończeniu Konkursu.

2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni od daty wysłania reklamacji zgodnie z ust. 1
powyżej.
§6
Postanowienia końcowe
1. Regulamin Konkursu jest dostępny na każdym z blogów wymienionych w § 1 ust. 3 Regulaminu
przez cały czas trwania Konkursu. Regulamin jest także dostępny do wglądu w siedzibie
Organizatora.
2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i
reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zasady Konkursu zostały określone
wyłącznie w niniejszym Regulaminie.

