Regulamin konkursu "Warsztaty gotowania z Kingą Paruzel"
Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie „Warsztaty gotowania z
Kingą Paruzel" zwanego w dalszej części dokumentu „Konkursem”.
1. Organizator i cel Konkursu
1. Organizatorem konkursu – "Warsztaty gotowania z Kingą Paruzel"” (zwanego dalej „Konkursem”)
organizowanego na profilu facebook oraz stronie internetowej jest LIBRA PROJECT 2 Sp. z o.o. z siedzibą
w Lubinie, ul. Gen. W. Sikorskiego 20, 59-300 Lubin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000314161,
NIP: 7010149523 (dalej: "Organizator").
2. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także
nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowaniem reklamacyjnym (dalej „Regulamin”).

Art. 2 Czas trwania Konkursu
Konkurs będzie trwał od dnia 4 grudnia 2014r. (od godziny 10:00) do dnia 10 grudnia 2014 r. (do
godziny 12:00) włącznie.

Art. 3. Uczestnictwo w Konkursie
1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem strony
internetowej www.galeria-warminska.pl (z zastrzeżeniem, że informacje na temat Konkursu pojawią się
na fan page „Warszaty gotowania z Kingą Paruzel” w serwisie Facebook.com) oraz e-maila konkursowego:
sekretariat@galeria.pl z dopiskiem „ Warsztaty Gotowania z Kinga Paruzel”, w Galerii Warmińskiej w
Olsztynie, ul. Tuwima 26.
2. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych, zamieszkująca na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Uczestniczyć w Konkursie nie mogą:
a. pracownicy lub współpracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin
(małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo, w tym przyrodnie);
b. osoby wchodzące w skład Jury Konkursowego, a także członkowie ich najbliższych rodzin.
4.Przesyłając zgłoszenie do Konkursu fan akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego
Regulaminu.
5.Uczestnik Konkursu wykonując zadanie konkursowe oraz przesyłając swoje dane osobowe i

kontaktowe wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu jego danych
osobowych w celach związanych z organizacją Konkursu oraz dla celów marketingowych
Organizatora Konkursu. Dane osobowe uczestników Konkursu przetwarzane będą przy zachowaniu
zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r., nr 133, poz. 883 ze
zmianami).
6.Dane osobowe podane podczas Konkursu są przetwarzane przez Organizatora Konkursu w celu
przeprowadzenia Konkursu, skontaktowania się ze zwycięzcą i publicznego podania imienia i
nazwiska (bądź nicku) zwycięzcy Konkursu poprzez umieszczenie ich na profilach społecznościowych
dla celów marketingowych, Organizatora Konkursu oraz dla celów postępowania reklamacyjnego.
7.Dodając zdjęcie użytkownik oświadcza, że przysługuje mu do niego pełne prawa autorskie zgodnie z
Ustawa zdnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
8.W przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi przez osoby trzecie z roszczeniem związanym
z naruszeniem ich praw w zawiązku z przesłanym zgłoszeniem konkursowym, Uczestnik zobowiązuje
się zwolnić Organizatora od obowiązku świadczenia na rzecz osób trzecich jakichkolwiek świadczeń
związanych z naruszeniem ich praw i pokryć roszczenia tych osób trzecich w pełnej ich wysokości, na
każde żądanie Organizatora.
9.Z tytułu uczestnictwa w Konkursie nie przysługuje zwrot kosztów ani innych poniesionych przez
Uczestników Konkursu wydatków. Nie ma też nagród przewidzianych za samo uczestnictwo w
Konkursie

Art. 4. Zasady udziału w Konkursie
1.Uczestnikami Konkursu są osoby, które w czasie trwania Konkursu przystąpią do Konkursu,
realizując zadanie konkursowe.
2. Zadanie konkursowe polega na przesłaniu przepisu wraz ze zdjęciem tradycyjnych warmińskich i
mazurskich potraw świątecznych.
3. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie kilka razy.
4. Uczestnik może wygrać tylko raz nagrodę główną – warsztat gotowania z Kingą Paruzel.
5. Zabronione jest nadsyłanie odpowiedzi naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo oraz
dobre obyczaje. Zabrania się umieszczania wulgaryzmów, treści wzywających do nienawiści rasowej,

etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm,
komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób.
6. Zwycięzców Konkursu wybierze Jury.
7. Organizator informuje, iż dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie dla
potrzeb tego Konkursu oraz potrzeb marketingowych Organizatora Konkursu. Organizator nie zbiera i nie
przetwarza danych osobowych, nie rozpowszechnia wizerunku, a dane i zdjęcia zostaną wykorzystane
jednorazowo do umieszczenia zgłoszenia w albumie konkursowym na stronie www.galeria-warminska.pl
oraz na fan page facebook „Warsztaty gotowania z Kinga Paruzel", ogłoszenia wyników Konkursu.
8. Biorąc udział w Konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w
Regulaminie oraz na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu i na potrzeby
marketingowe Organizatora Konkursu.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności m.in. za działalność podmiotów świadczących usługi w
postaci dostępu do sieci Internet, obsługi poczty elektronicznej lub innych sieci telekomunikacyjnych.

Art. 5. Jury Konkursowe i zasady przyznawania Nagród
1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa przy zachowaniu należytej staranności Jury
Konkursowe, powołane przez Organizatora w składzie:
a. przedstawiciel firmy LIBRA PROJECT 2 Sp. z o.o.
b. Kinga Paruzel

2.Jury wybierze 6 najlepszych przepisów potraw wraz ze zdjęciami spośród wszystkich otrzymanych,
zgłoszeń, miejsce 1-6 – nagroda główna - warsztaty gotowania z Kinga Paruzel.
3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 11 grudnia do godziny 18.00.
6. W przypadku, gdy nie będzie możliwe wyłonienie Laureata Konkursu, np. w przypadku braku
odpowiedniej ilości zgłoszeń konkursowych, Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyznania
Nagrody. Werdykt Jury jest werdyktem ostatecznym.

Art. 6. Nagroda
1. Nagrodę przewidzianą w Konkursie ufundował Organizator.
2. Nagrodami w Konkursie jest 6 warsztatów gotowania z Kingą Paruzel, odbywających sie na terenie
Galerii Warmińskiej w Olsztynie, w dniu 14 grudnia 2014r., w godz. 13.00 - 17.00.
3. Laureatowi przysługuje prawo do jednej Nagrody.

Art. 7. Przyznawanie Nagrody
1. Organizator po wyłonieniu Laureatów Konkursu poprosi Laureatów o wysłanie swoich danych na maila
sekretariat@galeria.pl – poinformuje o tym na tablicy www.galeria-warminska.pl oraz profilu facebook.
2. W przypadku, gdy zdobywcą Nagrody będzie jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków
wskazanych w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci prawa do Nagrody. Organizator uprawniony
będzie do przyznania takiej Nagrody innemu Użytkownikowi wybranemu przez Jury Konkursu.
5. Organizator wyłącza możliwość wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za Nagrodę ani zamiany jej na inną
Nagrodę.

Art. 8. Wręczanie Nagród i zasady opodatkowania
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub
nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych uniemożliwiających lub
opóźniających poinformowanie przez Organizatora o odbiorze nagrody w związku z prowadzeniem
Konkursu.
Art. 9. Roszczenia i reklamacje
1. Jakiekolwiek roszczenia w związku z udziałem w Konkursie, jeśli uprzednio nie wygasły na mocy
szczególnego postanowienia niniejszego Regulaminu, muszą zostać zgłoszone Organizatorowi do 2 dni po
zakończeniu Konkursu, pod rygorem ich wygaśnięcia.
2. Uczestnik Konkursu może informować Organizatora o wszelkich nieprawidłowościach związanych z
Konkursem.
3. Uczestnik Konkursu ma prawo zgłaszać reklamacje związane z przebiegiem Konkursu drogą
elektroniczną, na adres: sekretariat@galeria.pl.
4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 7 dni kalendarzowych od daty ich
otrzymania. Organizator rozpatrując reklamacje stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu.
O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez e-mail podany przez Uczestnika.
5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.

Art. 10. Postanowienia końcowe
1. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu określone w
Regulaminie. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, niniejszy Regulamin jest
jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie realizacji Konkursu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania
przyczyny przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień Uczestników Konkursu.
Zmiana regulaminu nie może naruszać dotychczas nabytych praw Uczestnika konkursu.
3. Konkurs prowadzony na podstawie niniejszego Regulaminu nie jest grą losową,której wynik zależy od
przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2009 r. o grach hazardowych r. (Dz.U z 2009 r.
Nr 201, poz. 1540 ze zm.)

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosować się będzie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
5. Niniejszy Regulamin w wersji pisemnej dostępny jest na życzenie Uczestnika w siedzibie firmy: Galeria
Warmińska, ul. Tuwima 26, 10-748 Olsztyn.
6. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z Serwisem
Facebook.com.
7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego
zakończenia.

