REGULAMIN KONKURSU
„Gotuj i zwiedzaj winnice Alzacji”
(dalej: „Regulamin”)
§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Gotuj i zwiedzaj winnice Alzacji ‐
konkurs dla blogerów” zwanego dalej „Konkursem”, jest spółka akcyjna
Sopexa S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie przy Al. Krakowska 271,
wpisana do Rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
nr KRS: 0000098427, o kapitale zakładowym: 152500 euro opłaconym w
całości, NIP: 525‐22‐37‐891, REGON: 017506278, zwana dalej
„Organizatorem”.
1.2. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 k.c. oraz art.
921 k.c.
1.3. Konkurs odbywa się w terminie od dnia 20 lipca 2012 r. do dnia 30 sierpnia
2012 r.
1.4. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego przepisu zaprezentowanego na
blogu na potrawę do jednego z następujących win alzackich: Sylvaner d’Alsace,
Pinot Blanc d’Alsace, Riesling d’Alsace, Muscat d’Alsace, Pinot Gris d’Alsace,
Gewurztraminer d’Alsace, wraz z uzasadnieniem doboru tej potrawy do
wybranego wina, na potrzeby promocji strony frankomaniak.pl
administrowanej przez Sopexa, a także popularyzacji alzackich win w Polsce.
1.5. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki
Uczestników i Organizatora. Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża zgodę
na postanowienia Regulaminu.
§2

ZASADY KONKURSU

2.1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do
czynności prawnych i ukończone 18 lat, zamieszkujące terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej (dalej: „Uczestnicy”). Osoby które nie spełniają
warunku wieku, mogą brać udział w Konkursie wyłącznie za zgodą swoich
opiekunów prawnych.
2.2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest do dnia 31 sierpnia 2012 roku
umieszczenie zgłoszenia na stronie internetowej Konkursu pod adresem
www.durszlak.pl (dalej jako „Zgłoszenie”), polegającej łącznie na:
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a)
wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Organizatora powyższych
danych osobowych dla potrzeb udziału w Konkursie;
b)

załączeniu do formularza zdjęcia swoje potrawy w formacie JPG oraz
treści przepisu kulinarnego na potrawę;

c)

akceptacji treści regulaminu Konkursu.

2.3. Zgłoszenia dokonane w innej formie niż wskazana w punkcie 2.3 Regulaminu,
jak również dokonane po terminie o którym mowa w punkcie 2.3., nie będą
brały udziału w Konkursie.
2.4. Przesłane przez Uczestnika zdjęcie oraz treść przepisu kulinarnego, o którym
mowa w punkcie 2.2. podpunkt b) powinno spełniać poniższe warunki, a
Uczestnik powinien dysponować prawami do zdjęcia umożliwiającymi
publikację zdjęcia w sieci Internet :
a. nie może przekraczać 1 MB pojemności,
b. nie mogą zawierać treści niecenzuralnych czy obraźliwych,
c. nie może być fotomontażem, kolażem, itp.
d powinno być zdjęciem zrobionym wyłącznie na potrzeby Konkursu.
2.5. Każdy Uczestnik może dokonać jednego Zgłoszenia do Konkursu.
2.6. Z chwilą dokonania Zgłoszenia, Uczestnik udziela licencji na korzystanie przez
Organizatora ze zdjęcia w celach promocyjnych Organizatora na polach
eksploatacji obejmujących :
a) publiczne rozpowszechnianie w sieci Internet, na stronie internetowej
www.durszlak.pl,
stronie
Organizatora
oraz
na
profilu
Facebook.com/frankomaniak oraz Facebook.com/winozalzacji z zastrzeżeniem
iż w tym ostatnim przypadku zakres udzielanej licencji jest tożsamy z
warunkami licencyjnymi materiałów zamieszczanych przez użytkowników w
serwisie Facebook.com opisanymi w regulaminie serwisu Facebook.com,
b) publiczne rozpowszechnianie w materiałach reklamowych Organizatora bez
względu na nośnik (np. Internet, poster, citilight, materiały prasowe),
c) powielanie, drukowanie, zwielokrotnianie w dowolnej ilości.
2.7. Podanie nieprawidłowych informacji w Zgłoszeniu, bądź przesłanie zdjęcia nie
spełniającego wymogów opisanych w punkcie 2.5. , będzie skutkowało
wykluczeniem Uczestnika z Konkursu lub utrata prawa do Nagrody.
2.8. Spośród wszystkich otrzymanych przez Organizatora Zgłoszeń na stronie
www.durszlak.pl spełniających warunki opisane w Regulaminie, jury
konkursowe wybrane przez Organizatora, w terminie do dnia 8 września 2012
roku na podstawie analizy Zgłoszeń dokona wyboru 10 Uczestników,
uwzględniając walory artystyczne potrawy uwidocznione na zdjęciu,
oryginalność i unikalność przepisu na potrawę do wina alzackiego oraz
uzasadnienie połączenia dania i wina, którzy zostaną zakwalifikowani do
drugiego etapu Konkursu (dalej jako: „Zwycięzcy I etapu Konkursu”). Lista
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Zwycięzców I etapu Konkursu zostanie ogłoszona przez Organizatora na stronie
www.frankomaniak.pl w terminie do 8 września 2012 roku.
2.9. W ramach drugiego etapu Konkursu (dalej jako: „II etap Konkursu”), spośród
Zwycięzców I etapu Konkursu, w drodze głosowania użytkowników strony
internetowej www.frankomaniak.pl odbywającego się do dnia 20 września
2012 roku do godziny 23:59:59, zostanie wybrane najlepsze Zgłoszenie
(Zgłoszenie które otrzyma najwięcej głosów od użytkowników strony
internetowej), którego autor ‐ Uczestnik będzie uprawniony do otrzymania
Nagrody Głównej. Dodatkowo Organizator nagrodzi 3 (trzy) kolejne pod
względem ilości oddanych na nie głosów przez użytkowników strony
internetowej www.frankomaniak.pl nagrodami dodatkowymi, natomiast
pozostali Zwycięzcy I etapu otrzymają nagrody pocieszenia.
2.10. Każdy z użytkowników strony internetowej www.frankomaniak.pl podczas
trwania głosowania będzie mógł oddać jeden głos dziennie na jednego ze
Zwycięzców I etapu Konkursu.
2.11. Organizator ogłosi listę zwycięzców II etapu Konkursu w terminie do dnia 21
września 2012 r. na stronie internetowej www.frankomaniak.pl.
2.12. Organizator ufundował jedną nagrodę główną ( zwaną „Nagrodą Główną”) w
Konkursie, na którą składa się:
a) Czterodniowy pobyt w Alzacji dla dwóch osób, w tym 3 noclegi, wyżywienie i
możliwość degustowania win przez 4 dni, o wartości 390 euro brutto oraz
dofinansowanie na podróż w wysokości 1400 zł (dla dwóch osób łącznie).
Termin wyjazdu będzie indywidualnie ustalony między Zwycięzcą a
przedstawicielem Organizatora, a podróż odbędzie się nie później niż do
końca grudnia 2012.
b) dodatkowa nagrodą pieniężną na pokrycie zryczałtowanego podatku od
nagród w wysokości ok. 350 złotych (uwzględniając aktualny kurs euro).
2.13. Organizator ufundował trzy nagrody dodatkowe ( zwane pojedynczo „Nagrodą
Dodatkową”), którymi są nagrody rzeczowe w postaci alzackich smakołyków o
wartości 200 zł złotych brutto.
2.14. Organizator ufundował także sześć nagród pocieszenia (zwane pojedynczo
„Nagrodą Pocieszenia”, którymi są nagrody rzeczowe związane z tematyką
konkursu, o wartości 100 zł brutto.
2.15. Nagrody Główne oraz Nagrody Dodatkowe i Nagrody Pocieszenia zostaną
wydane laureatom w terminie 90 dni od ogłoszenia listy zwycięzców o której
mowa w punkcie 2.9. Regulaminu.
2.16. Przed wydaniem nagrody Organizator pobierze od zwycięzców kwotę
pieniężną na pokrycie zryczałtowanego podatku od nagród.
§3 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
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3.1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników
Konkursu jest Organizator. Organizator zastrzega możliwość powierzenia
przetwarzania danych osobowych Uczestników Koordynatorowi stosownie do
zawartej umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych w zakresie i
celu przeprowadzenia Konkursu. Dane osobowe uczestników będą
przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w
celach związanych z ustaleniem prawa danego Uczestnika do uzyskania
nagrody, wydania nagrody, ogłoszenia wyników, rozpatrzenia ew. reklamacji
oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej – zgodnie z odrębnymi
przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Podanie danych przez
Uczestnika ma charakter dobrowolny ale konieczny dla udziału w Konkursie.
Organizator oświadcza iż zapewni środki zabezpieczenia wymagane w
przepisach o ochronie danych osobowych i aktach wykonawczych. Uczestnik
przyjmuje do wiadomości iż przysługuje mu prawo dostępu do takich danych,
ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
3.2. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w
danych podanych przez Uczestników, za zmianę miejsca pobytu Uczestnika w
czasie trwania Konkursu lub zmianę innych danych osobowych lub informacji
podanych przez Uczestnika, uniemożliwiającą wydanie Nagrody Głównej lub
nagród dodatkowych.
3.3. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie listem
poleconym na adres Organizatora: Sopexa S.A. Oddział w Polsce, 02‐133
Warszawa, Al. Krakowska 271, w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia
stanowiącego podstawę reklamacji. O terminie wniesienia reklamacji decyduje
data nadania przesyłki ‐ data stempla pocztowego.
3.4. Organizator zastrzega, że reklamacje doręczone Koordynatorowi po dniu 24
października 2012 r. nie będą rozpatrywane, pomimo ich prawidłowego
wniesienia, zgodnie z datą stempla pocztowego.
3.5. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.
3.6. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres
Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny uzasadniających
reklamację.
3.7. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 21 dni od dnia
doręczenia Koordynatorowi.
3.8. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna. Uczestnik o
decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres
podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
3.9. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu Uczestników
naruszających postanowienia Regulaminu w zakresie opisanym w punktach
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3.16., 3.14., 2.9., 2.5., 2.2., oraz 2.12. Regulaminu. Uczestnik który zaostał
wykluczony traci prawo do nagród w Konkursie.
3.10. Organizator zastrzega sobie prawa do zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem, iż
zmiany nie będą naruszać praw nabytych Uczestników.
3.11. Konkurs nie stanowi gry losowej, a w szczególności loterii promocyjnej w
rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych.
3.12. Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany, ani zorganizowany przez
serwis Facebook.
3.13. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Konkursu określone są wyłącznie
w niniejszym Regulaminie Konkursu oraz bezwzględnie obowiązujących
przepisach prawa. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w prasie mają
jedynie charakter informacyjny.
3.14. Organizator będzie weryfikował głosy oddawane przez użytkowników strony
internetowej, dostępnymi metodami weryfikacji (adres IP, cookies).
Organizator ma prawo odjąć Uczestnikowi głosy oddane z naruszeniem
postanowień Regulaminu.
3.15. Organizator oświadcza, iż publikowane w trakcie głosowania na stronie
www.frankomaniak.pl wyniki mają charakter wyłącznie informacyjny, zaś
podstawą do wyłonienia zwycięzców będą wyniki głosowania uwzględniające
ilość prawidłowo oddanych głosów ( z uwzględnieniem punktów 2.13. i 3.14.).
3.16. Uczestnik przesyłając zdjęcie do Konkursu oświadcza iż dysponuje prawami
umożliwiającymi udzielenie Organizatorowi licencji na rozpowszechnianie
zdjęcia zgodnie z postanowieniami Regulaminu. W przypadku zgłoszenia przez
osobę trzecią roszczeń do zdjęcia, Organizator usunie takie zdjęcie ze strony
internetowej, zaś Uczestnik będzie mógł dostarczyć zdjęcie wolne od tych
roszczeń. Uczestnik zwolni Organizatora od roszczeń podnoszonych z tytułu
rozpowszechniania zdjęć do których prawa należą do osób trzecich.
3.17. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla Uczestników w siedzibie
Organizatora oraz na stronie www.frankomaniak.pl.
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