Regulamin konkursu
„ Podziel się przepisem i wygraj tablet”

I.

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu "Podziel się przepisem i wygraj tablet” (dalej: „Konkurs”)
jest White Plate Eliza Mórawska, z siedzibą: ul. Niemcewicza 5a/11 02-022
Warszawa, o numerze NIP: 113-115-39-05, (dalej: Organizator).
2. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie Organizatora pod adresem:
www.whiteplate.com
3. Fundatorami nagród są Organizator oraz Samsung Electronics Polska Sp. z o.o., z
siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14, 02-676 (dalej: Fundator nagród) - zgodnie
z postanowieniami punktu VI Regulaminu.
4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem
wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną
formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (Dz.U.2009r., Nr 201, poz.1540 z późn. zm.).
5. Administratorem danych osobowych Uczestników zbieranych na potrzeby niniejszego
Konkursu jest Organizator oraz Fundator nagród. Dane osobowe w zakresie: imię,
nazwisko, pseudonim, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres zamieszkania będą
przetwarzane przez Organizatora tylko i wyłącznie w ramach i na potrzeby
przeprowadzenia Konkursu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
Osoba udostępniająca dane osobowe ma prawo wglądu do swoich danych osobowych,
ich zmiany jak i żądania zaprzestania ich przetwarzania. Podanie danych osobowych
jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi uczestnictwo w Konkursie jak i
wysyłkę nagród.
II.
Uczestnicy konkursu
1. Konkurs jest przeznaczony wyłącznie dla osób:
a.

pełnoletnich i posiadających zdolność do czynności prawnych,

b. niepełnoletnich i nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych za
zgodą swojego prawnego opiekuna, który w formie pisemnej wyrazi zgodę na
udział osoby niepełnoletniej lub nie posiadającej pełnej zdolności do czynności
prawnych i zgoda ta będzie przedstawiona na każde żądanie Organizatora.
Osoba biorąca udział w Konkursie nazywana jest dalej Uczestnikiem.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i Fundatora nagród oraz
podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora i
Fundatora nagród przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów

cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni,
zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
III.
Zasady Konkursu
1. Zasady konkursu określa niniejszy Regulamin.
2. Konkurs polega na:
a) opisaniu krótkiej historii z życia Uczestnika, związanej z Jego ulubionym
wypiekiem
lub:
b) nadesłaniu fotografii z ulubionym wypiekiem Uczestnika, własnoręcznie przez
niego wykonanym.
dalej: Praca konkursowa.
3. Pracę konkursową należy opublikować w komentarzu na blogu prowadzonym przez
Organizatora pod adresem www.whiteplate.com, pod wpisem ogłaszającym konkurs,
lub na Facebooku prowadzonym przez Organizatora pod adresem
www.facebook.com/whiteplate, pod wpisem ogłaszającym konkurs lub wysłać na
adres: konkurs@whiteplate.com.
4. Wraz z Pracą konkursową Uczestnik prześle na adres poczty elektronicznej
konkurs@whiteplate.com zgłoszenie zawierające imię i nazwisko, pseudonim – jeśli
jest używany, oraz adres poczty elektronicznej Uczestnika. Dodatkowo, na wezwanie
Organizatora Uczestnik prześle następujące informacje uzupełniające: adres
zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, datę urodzenia wraz ze skanem
dokumentu urzędowego potwierdzającego datę urodzenia oraz zgodę opiekunów – w
przypadku osób niepełnoletnich.
5. W Konkursie Uczestnik może wziąć udział tylko jeden raz, niezależnie od tego, ile
kont internetowych posiada.
6. Praca konkursowa Uczestnika, którego zgłoszenie nie będzie zawierać ww. danych
może nie zostać przez Organizatora zakwalifikowana do Konkursu.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia konkursowe, które nie dotrą
do Organizatora z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności na skutek braku
dostępu Uczestnika do Internetu.
8. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie ponosi Uczestnik.
9. Przesłanie przez Uczestnika Pracy konkursowej
zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.

jest

równoznaczne

z

10. Uczestnik zobowiązuje się, że Praca konkursowa będzie wynikiem jego osobistej
twórczości i nie będzie zawierać elementów naruszających przepisy prawa lub prawa
osób trzecich. Organizator zastrzega sobie prawo do nie brania pod uwagę Prac
konkursowych sporządzonych niezgodnie z niniejszym Regulaminem oraz do
nieprzyznawania nagrody osobie, która naruszyła niniejszy Regulamin.
IV.

Terminy:

1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 28.02.2017 z chwilą opublikowania niniejszego
Regulaminu na stronie Organizatora pod adresem www.whiteplate.com
2. Prace konkursowe można przekazywać Organizatorowi do dnia 7.03.2017 w sposób
opisany w punkcie III.3.
3. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną poprzez ich publikację na blogu pod adresem
www.whiteplate.com w dniu 10.03.2017 roku.
V.

Rozstrzygnięcie Konkursu.
1. Jury Konkursu stanowić będzie Organizator.
2. Przy wyborze laureatów Konkursu Jury kierować się będzie oryginalnością,
walorami kulinarnymi i artystycznymi Prac konkursowych.
3. Jury wyłoni trzech laureatów Konkursu i przyzna im nagrody, o których mowa
w punkcie VI.
4. Jury ma prawo nie przyznać części lub wszystkich przewidzianych
Regulaminem nagród, a tym samym unieważnić Konkurs.
5. Postanowienia Jury Konkursu są ostateczne i nie podlegają zaskarżaniu.

VI.

Nagrody
1.

Dla trzech Uczestników – laureatów Konkursu, Organizator i Fundator nagród
ufundowali trzy równorzędne nagrody: Tablet Samsung Galaxy Tab 4 7.0 o
wartości 489,00 PLN brutto ufundowany przez Samsung Electronics Polska sp.
z o.o. oraz książka autorstwa Pani Elizy Mórawskiej pod tytułem „Na zdrowie”
w postaci e-booka - – ufundowana przez Organizatora.

2. Nagroda rzeczowa przesłana będzie Uczestnikowi – laureatowi pocztą, na
podany przez Uczestnika adres na terytorium Polski.
3. Nagrody rzeczowe nie mogą być, na żądanie Uczestnika, wymienione na
ekwiwalent pieniężny ani na inną formę rekompensaty.
4. Nagroda jest przypisana wyłącznie Uczestnikom- laureatom Konkursu i nie
może być przeniesiona na osoby trzecie.
5. Nazwiska Uczestników - laureatów z podaniem zajętego miejsca zostaną
ogłoszone w dniu: 10.03.2017 roku na stronie www.whiteplate.com
VII Prawa autorskie
1. Uczestnikowi Konkursu muszą przysługiwać wyłączne i nieograniczone prawa do
Pracy konkursowej oraz prawa do wizerunków osób przedstawionych na fotografiach
stanowiących część Pracy konkursowej.
2. Z chwilą wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik przenosi na Organizatora prawo do
korzystania i rozpowszechniania Pracy konkursowej lub jej fragmentów poprzez
opublikowanie jej na stronie www.whiteplate.com oraz w mediach społecznościowych
administrowanych przez Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
3.

Organizatorowi przysługuje prawo do udzielenia praw nabytych na mocy punktu
VII.2. na osoby trzecie, w szczególności Fundatora nagród.

4. Uczestnik wyraża zgodę na publikowanie i rozpowszechnianie następujących swoich
danych osobowych: imię, nazwisko, ewentualnie pseudonim, przy czym wyraża
również zgodę na publiczne udostępnianie Pracy konkursowej anonimowo (jeśli jest
to zwyczajowo przyjęte), w celach związanych z działalnością Organizatora.
5. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń przeciwko
Organizatorowi opartych na jakichkolwiek prawach do przesłanej przez Uczestnika
Pracy konkursowej, jak również z tytułu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,
Uczestnik zobowiązuje się podjąć wszelkie możliwe działania faktyczne i prawne
mające na celu ochronę Organizatora przed takimi roszczeniami, w szczególności
Uczestnik zobowiązany jest wstąpić w miejsce Organizatora do postępowań toczących
się z tego tytułu, a w przypadku braku takiej możliwości przystąpić po stronie
Organizatora do toczących się przeciwko Organizatorowi postępowań. Ponadto,
Uczestnik będzie zobowiązany do naprawienia wszelkich szkód związanych z
poniesionymi przez Organizatora kosztami i wydatkami związanymi z roszczeniami, o
których mowa w zdaniu poprzednim.
VIII Zasady postępowania reklamacyjnego
1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres
konkurs@whiteplate.com z dopiskiem „konkurs”, do dnia 15.03.2017 r. O
zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data dotarcia reklamacji pod
wskazany w Regulaminie adres.
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika,
jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
3. Reklamacja rozpatrywana jest przez Organizatora w terminie 21 dni od dnia jej
doręczenia na adres, o którym mowa w punkcie VIII.1. Uczestnik zostanie
powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji za pomocą listu poleconego wysłanego na
adres korespondencyjny podany w reklamacji.
4. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu.
IX Ograniczenia roszczeń
1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za:
a. ewentualne problemy techniczne związane z działaniem dostawców usług
internetowych,
b. naruszenie przez Uczestników praw autorskich, dóbr osobistych lub innych
praw osób trzecich.
X Postanowienia końcowe
1. Przystępujący do konkursu akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
2. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Nadzór nad konkursem sprawuje Organizator.
4. Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania
wszelkich sporów powstałych na tle niniejszego Regulaminu w sposób ugodowy.
5. Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 28.02.2017 r.

