Regulamin Konkursu „Mistrzowie Domowych Wypieków”,

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Nazwa Konkursu
Konkurs, zwany w dalszej części „Konkursem", prowadzony jest pod nazwą
„Mistrzowie Domowych Wypieków”. Niniejszy Regulamin (dalej zwany
„Regulaminem”) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa oraz nagradzania
uczestników Konkursu.
2. Nazwa podmiotu organizującego Konkurs
Organizatorem Konkursu jest Optima Marketing Group Sp. z o.o., z siedzibą w
Krakowie, adres 30-538 Kraków, ul. Parkowa 16b/18, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem
0000256257, NIP: 6792889103, REGON: 120252088 , zwana dalej „Organizatorem".
3. Zleceniodawca oraz Fundator nagród w Konkursie
Zleceniodawcą Konkursu oraz fundatorem nagród w Konkursie jest Lesaffre Polska
S.A. z siedzibą w Wołczynie, adres 46-250 Wołczyn ul. Dworcowa 36, wpisana do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000224921, NIP:
7511343348, REGON: 531172260 (dalej „Fundator”).
4. Cel Konkursu
Konkurs organizowany jest w celu promocji wśród konsumentów produktów
Fundatora pod nazwą Drożdże Babuni Tradycyjne i Drożdże Babuni do Słodkich
Wypieków oraz wyłonienie spośród Uczestników Konkursu „Mistrza Domowych
Wypieków”.
5. Obszar i czas trwania Konkursu
Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem
strony Mistrzowie Domowych Wypieków w serwisie Facebook.com (zwanym dalej
„Serwisem”)
znajdującej
się
pod
adresem
https://www.facebook.com/mistrzowiedomowychwypiekow/
(zwanym
dalej
„Profilem”) oraz za pośrednictwem stron trzech blogerów kulinarnych wybranych
przez Organizatora (zwanych dalej „Blogerami”) znajdujących się w Serwisie pod
adresami:
https://www.facebook.com/Ewa-Wachowicz-272798259402203/
https://www.facebook.com/PrzepisyJoli/,
https://www.facebook.com/MniamM/,
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w terminie od dnia 16.11.2018 roku do dnia 30.05.2019 roku do godziny 23:59.
6. Podstawa prawna prowadzenia Konkursu
Konkurs zorganizowany jest w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego o przyrzeczeniu
publicznym. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921
Kodeksu Cywilnego.
7. Miejsce udostępnienia Regulaminu
W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna do wglądu
w siedzibie Organizatora oraz na Profilu Mistrzowie Domowych Wypieków.
UCZESTNICY KONKURSU
8. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem”, na warunkach określonych
w Regulaminie, może być, z zastrzeżeniem punktu następującego, każda pełnoletnia
osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, prawdziwe konto
w Serwisie Facebook.com, zamieszkała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
występująca w niniejszym Konkursie w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221
Kodeksu Cywilnego i spełniająca warunki Regulaminu.
9. Uczestnikami Konkursu nie mogą być członkowie Zarządów i Rad Nadzorczych jak
również pracownicy Organizatora i Fundatora, a także członkowie najbliższej rodziny
wyżej wymienionych osób. Członkami najbliższej rodziny w rozumieniu niniejszego
Regulaminu są: małżonek, dzieci, rodzice, rodzeństwo, przysposobieni oraz
przysposabiający. Pracownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest zarówno
osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i osoba świadcząca pracę na
podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło,
umowy zlecenia).
10. Uczestnik przystępując do Konkursu powinien zapoznać się z treścią Regulaminu.
Przekazanie zgłoszenia konkursowego, o którym mowa w pkt 14 Regulaminu, traktuje
się jako wyrażenie zgody na wzięcie udziału w Konkursie oraz pełną akceptację
postanowień Regulaminu przez Uczestnika.
ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
11. Konkurs podzielony jest na dwa etapy: I etap – Eliminacje oraz II etap – Wielki
Finał.
12. Pierwszy etap Konkursu składa się z 4 rund eliminacyjnych, które przeprowadzone
będą w Serwisie na Profilach trzech Blogerów oraz na Profilu Mistrzowie Domowych
Wypieków w następujących terminach:
a) I runda eliminacji w dniach od 16.11.2018 r. do 29.11.2018 r. pod nazwą
„Mistrzowie Jesiennych Wypieków”,
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b) II runda eliminacji w dniach od 7.12.2018 r. do 20.12.2018 r., pod nazwą
„Mistrzowie Świątecznych Wypieków”,
c) III runda eliminacji w dniach od 31.01.2019 r. do 17.02.2019 r. pod nazwą
„Mistrzowie Pizzy”,
d) IV runda eliminacji w dniach od 21.03.2018 r. do 07.04.2019 r. pod nazwą
„Mistrzowie Wielkanocnych Wypieków”.
Uczestnik może przystąpić do udziału w Konkursie w dowolnej rundzie
eliminacyjnej.
13. Wielki Finał, do którego zaproszeni zostaną wszyscy zwycięzcy rund
eliminacyjnych odbędzie się 11.05.2019 r. w Warszawie. Zaproszeni Uczestnicy
zostaną poproszeni o wykonanie co najmniej jednej pracy konkursowej polegającej na
przygotowaniu autorskiej potrawy przy użyciu Drożdży Babuni Tradycyjnych lub
Drożdży Babuni do Słodkich Wypieków (składnik obligatoryjny). Tematyka konkurencji
zostanie ogłoszona przez Organizatora podczas Wielkiego Finału. Wyboru Mistrza
Domowych Wypieków spośród Uczestników biorących udział w Wielkim Finale dokona
Jury Konkursowe, w którego skład wejdą Blogerzy i co najmniej jeden przedstawiciel
Organizatora lub Fundatora. Zryczałtowane koszty stawiennictwa Uczestnika w
Wielkim Finale oraz koszty jego pobytu wraz z osobą towarzyszącą w związku z
udziałem w Wielkim Finale, a w tym koszty noclegów oraz udziału w uroczystej kolacji
z Blogerami po zakończeniu Wielkiego Finału pokrywa Organizator.
14. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy:
- na wybranym przez Uczestnika Profilu Blogera lub Profilu Mistrzowie Domowych
Wypieków zamieścić w komentarzu pod postem konkursowym odpowiedź
zawierającą:
a) przepis potrawy o tematyce wskazanej w danej rundzie eliminacyjnej, którego
bazowym składnikiem będą Drożdże Babuni Tradycyjne lub Drożdże Babuni do
Słodkich Wypieków
b) zdjęcie zaproponowanej potrawy lub film
(dalej Zgłoszenie Konkursowe).
15. Każdy Uczestnik może dokonać dowolnej ilości Zgłoszeń Konkursowych, przy
czym w danej rundzie eliminacyjnej wszystkie zgłoszenia Uczestnika do Profili
Blogerów muszą być kierowane wyłącznie do jednego Blogera. W kolejnych rundach
eliminacyjnych wybór Profilu Blogera może ulec zmianie, z tym że nadal obowiązuje
zasada dokonywania Zgłoszeń Konkursowych wyłącznie do jednego Blogera.
W przypadku dokonania przez Uczestnika Zgłoszeń Konkursowych na Profilach kilku
Blogerów przyjmuje się, że prawidłowe są tylko zgłoszenia do Profilu Blogera według
pierwszego wyboru Uczestnika. Pozostałe zgłoszenia zostaną wykluczone z udziału
w Konkursie.
16. Zgłoszenia Konkursowe kierowane do Profilu Mistrzów Domowych stanowią
swoistą dodatkową szansę na nagrodę i są niezależne od zgłoszeń dokonywanych na
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Profilach Blogerów, przy czym w danej rundzie eliminacyjnej Uczestnik może dodać
Zgłoszenie Konkursowe na Profilu Mistrzowie Domowych Wypieków tylko wtedy gdy
uprzednio dokonał w danej rundzie co najmniej jednego Zgłoszenia Konkursowego na
Profilu wybranego Blogera. Oznacza to, że uprzednie dokonanie co najmniej jednego
Zgłoszenia Konkursowego na Profilu Blogera w ramach tej samej rundy eliminacyjnej
jest warunkiem koniecznym skutecznego wzięcia udziału w Konkursie na Profilu
Mistrzowie Domowych Wypieków w danej rundzie eliminacyjnej. Zgłoszenia
Konkursowe sprzeczne z powyższym postanowieniem będą wykluczane z Konkursu.
Uczestnik dokonując Zgłoszenia Konkursowego na Profilu Mistrzowie Domowych
Wypieków może powielać przepisy zgłoszone w tej samej lub innej rundzie na Profilu
wybranego Blogera i odwrotnie ten sam przepis zgłoszony na Profilu Mistrzowie
Domowych Wypieków może ponownie zgłosić na Profilu Blogera, o ile tylko
zachowane są zasady udziału w Konkursie określone w zdaniach poprzedzających.
17. Zastrzega się, że ten sam Uczestnik tylko raz w trakcie trwania Konkursu może
zostać zwycięzcą rundy eliminacyjnej.
18. Uczestnicy Konkursu mogą brać udział w konkursie wyłącznie przy pomocy Profili
Blogerów w Serwisie facebook oraz Profilu Mistrzów Domowych Wypieków w Serwisie
Facebook https://www.facebook.com/mistrzowiedomowychwypiekow/ Zgłoszenia
Konkursowe udzielone w sposób inny niż poprzez Serwis lub przez osoby, które nie
spełniają wymagań niniejszego Regulaminu, nie będą poddane ocenie.
19. Uczestnik dokonuje Zgłoszenia Konkursowego samodzielnie, we własnym
imieniu.
20. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie
Uczestników, a w skrajnych przypadkach do całkowitego blokowania uczestnictwa
w Konkursie tych Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego
Regulaminu, a w szczególności:
a) prowadzą działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami,
a w szczególności, gdy godzą swym zachowaniem w interesy osób trzecich,
b) prowadzą działania, co do których zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że mogą
one prowadzić do prób obejścia Regulaminu lub zasad funkcjonowania Konkursu,
c) prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub Fundatora
lub godzą w ich wizerunek,
d) wykorzystują Konkurs do prowadzenia własnej działalności reklamowej lub
marketingowej lub takiej działalności na rzecz innych podmiotów.
21. Uczestnictwa w Konkursie, praw i obowiązków z nim związanych, w tym także
prawa do żądania wydania przyznanej nagrody, Uczestnik nie może przenosić na
osoby trzecie.
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22. Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest całkowicie
dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w Konkursie.
NAGRODY
23. W Konkursie zostanie wybranych 20 zwycięzców rund eliminacyjnych (po 5
zwycięzców w każdej rundzie eliminacyjnej, wybieranych po jednym przez czterech
Blogerów i Organizatora), 40 Uczestników Wyróżnionych (łącznie po 10 Wyróżnionych
w danej rundzie eliminacyjnej, wybieranych po dwóch przez każdego z Blogerów i
Organizatora) oraz w Wielkim Finale – jeden Mistrz Domowych Wypieków.
24. Nagrodami w Konkursie są:
a) jedna nagroda główna w formie pieniężnej w wysokości 15000 zł (słownie:
piętnaście tysięcy złotych) wraz z: dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości
odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z
tytułu wygranej w Konkursie, liczonemu od ubruttowionej o należny podatek
dochodowy wartości nagrody głównej (tj. w kwocie stanowiącej 11,11% wartości
nagrody głównej), która zostanie przyznana Mistrzowi Domowych Wypieków
wyłonionemu przez Jury Konkursowe w Wielkim Finale,
b) 16 (słownie: szesnaście) nagród dla Zwycięzców Rund Eliminacyjnych
w postaci Robot Kenwood o wartości 1500 zł każda (słownie: jeden tysiąc pięćset
złotych) wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości odpowiadającej
zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w
Konkursie, liczonemu od ubruttowionej o należny podatek dochodowy wartości
nagrody II stopnia (tj. w kwocie stanowiącej 11,11% wartości nagrody II stopnia),
c) 32 (słownie: trzydzieści dwie) nagrody dla Uczestników Wyróżnionych w
Rundach Eliminacyjnych w postaci Wypiekacz do chleba o wartości 500 zł (słownie:
pięćset złotych).
25. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób
fizycznych, przed wydaniem Zwycięzcy Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do
właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu
wygranej. Zwycięzca jest zobowiązany przekazać Organizatorowi wszelkie dane,
niezbędne do wypełnienia obowiązków płatnika.
26. Za wygraną nagrodę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może
żądać wymiany wygranej nagrody na inną nagrodę i nie może przekazać nagrody
osobom trzecim (zrzec się tej nagrody na rzecz innego Uczestnika), bez zgody
Organizatora.
27. Zwycięzcy poszczególnych rund Eliminacyjnych oraz Uczestnicy Wyróżnieni
w rundach eliminacyjnych zobowiązani są w terminie 7 dni od dnia opublikowania
postu o wynikach danej rundy eliminacyjnej do wysłania na adres mailowy
Organizatora
kontakt@mistrzowiedomowychwypiekow.pl
wiadomości
e-mail
zawierającej następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania na terytorium
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Rzeczypospolitej Polskiej, numer telefonu, celem prawidłowego doręczenia wygranej
nagrody. W przypadku braku terminowego podania wszystkich wskazanych danych
lub poda adres niepełny lub nieprawidłowy, Uczestnik traci prawo do Nagrody i dana
Nagroda może zostać przyznana innemu Uczestnikowi, którego zgłoszenie wybierze
Organizator.
28. Zwycięzca nagrody głównej niezależnie od obowiązków wynikających z ustępu
poprzedzającego w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników II Etapu na Profilu
Mistrzowie Domowych Wypieków zobowiązany jest także do podania w wiadomości
e-mail kierowanej na adres Organizatora biuro@optimamg.pl: numeru PESEL oraz
numeru rachunku bankowego, na który zostanie przekazana nagroda główna.
29. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za błędne lub niekompletne dane kontaktowe
podane Organizatorowi lub zmianę tych danych przez Uczestnika w sposób
uniemożliwiający wydanie mu nagrody. Zwrot przesyłki właściwie zaadresowanej
(wedle podanych przez Uczestnika danych) skutkuje przepadkiem Nagrody, która
przechodzi do dyspozycji Organizatora.
30. Nagrody rzeczowe zostaną wysłane Laureatom Konkursu za pośrednictwem
wybranej przez Organizatora firmy kurierskiej w terminie do 21 dni roboczych od dnia
przekazania przez danego zwycięzcę Konkursu prawidłowych danych, o których mowa
w punkcie 27.

WYBÓR LAUREATÓW KONKURSU I OGŁASZANIE WYNIKÓW
31. Wyboru Zwycięzców poszczególnych rund eliminacyjnych oraz Uczestników
Wyróżnionych (zwanych także łącznie Laureatami) dokonają:
a) każdy z Blogerów z osobna, spośród Uczestników, którzy w danej rundzie
eliminacyjnej dokonali Zgłoszenia Konkursowego na ich Profilu oraz
b) Organizator, spośród Uczestników, którzy w danej rundzie eliminacyjnej
dokonali Zgłoszenia Konkursowego na Profilu Mistrzowie Domowych
Wypieków.
32. Przy wyborze Laureatów w I Etapie Konkursu Blogerzy i Organizator kierować się
będą w szczególności: kreatywnością Uczestnika, estetyką potraw i dopasowaniem
przepisu do tematyki danej rundy eliminacyjnej.
33. Ogłoszenie wyników Konkursu w I Etapie Konkursu, a tym samym poinformowanie
o nich Zwycięzców rund eliminacyjnych i Uczestników Wyróżnionych nastąpi nie
później niż w terminie 14 dni od chwili zakończenia danej rundy eliminacyjnej. Wyniki
zostaną ogłoszone w formie postu na Profilach wszystkich Blogerów i na Profilu
Mistrzów Domowych Wypieków. Tego samego dnia do Laureatów rund eliminacyjnych
zostanie wysłana także wiadomości prywatna informująca o wygranej oraz o
konieczności podania danych niezbędnych do wydania nagrody, o których mowa w
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punkcie 27 Regulaminu, jak również zaproszenie do udziału w Wielkim Finale
Konkursu.
34. W mailu kierowanym do Organizatora, o którym mowa w punkcie 27, Zwycięzca
Rundy powinien zawrzeć również informację, czy wyraża zgodę na udział w Wielkim
Finale. W przypadku rezygnacji Zwycięzcy Rundy z udziału w Wielkim Finale lub
uprzedniego zawiadomienia o niemożności stawiennictwa, organizator zastrzega
sobie prawo do zaproszenia innego Uczestnika danej rundy eliminacji do Udziału
w Wielkim Finale, co pozostaje bez wpływu na nagrody przyznane w tej rundzie
eliminacyjnej.
35. Wyboru Mistrza Domowych Wypieków w II Etapie konkursu dokona Jury
Konkursowe w składzie: Blogerzy oraz co najmniej jeden przedstawiciel Organizatora
lub Fundatora biorąc pod uwagę zarówno prezentację jak i walory smakowe
zaprezentowanych potraw.
36. Informacja o wygranej w II Etapie Konkursu zostanie ogłoszona Uczestnikom
Finału niezwłocznie po zakończeniu rywalizacji w Wielkim Finale, jak również
w formie ogólnodostępnego posta na Profilu Mistrzów Domowych Wypieków
w Serwisie w terminie 7 dni roboczych od dnia wyłonienia laureata nagrody głównej,
od której to daty w odniesieniu do Mistrza Domowych Wypieków rozpocznie swój bieg
termin do dopełnienia formalności związanych z odbiorem nagrody, o których mowa w
punkcie 27 i 28 Regulaminu.
37. Niedopełnienie przez Laureata Nagrody Głównej obowiązków, o których mowa
w punkcie poprzedzającym, skutkuje utratą prawa do Nagrody Głównej . W takim
przypadku nagroda główna może zostać przyznana innemu Uczestnikowi wybranemu
przez Organizatora.

DANE OSOBOWE
38. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.
Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane do celów przeprowadzenia Konkursu,
w tym oceny zgłoszeń konkursowych i wyłonienia zwycięzców , na potrzeby
postępowania reklamacyjnego oraz w innych celach związanych z należytą obsługą
Konkursu i ochroną interesów Organizatora, Fundatora lub Uczestników. Dane
osobowe Zwycięzców Konkursu będą ponadto przetwarzane w celu wydania nagrody
i udokumentowania tego faktu na potrzeby podatkowe i potrzeby wynikające z
przepisów o rachunkowości.
39. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania, oraz
żądania usunięcia tych danych. Administrator danych informuje, że podanie danych
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jest dobrowolne, ale niezbędne dla uzyskania Nagród, oraz rozpatrzenia ewentualnych
reklamacji.
40. Dokonując Zgłoszenia Konkursowego każdy Uczestnik wyraża zgodę na
przetwarzanie jego danych osobowych przez administratora danych w związku z
organizowanym Konkursem.
41. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane wyłącznie przez okres
niezbędny do realizacji Konkursu. Po zakończeniu Konkursu dane osobowe
Uczestników, w tym Zwycięzców Konkursu, będą w niezbędnym zakresie
przechowywane przez administratora do czasu przedawnienia roszczeń
cywilnoprawnych związanych z Konkursem i do czasu przedawnienia
zobowiązań/należności podatkowych związanych z nagrodą uzyskaną w Konkursie.
42. Odbiorcą danych osobowych Zwycięzców Konkursu będzie firma kurierska
realizująca wysyłkę nagrody. Firmie kurierskiej zostaną przekazane wyłącznie dane,
jakie są niezbędne do realizacji wysyłki.

PRAWA AUTORSKIE
43. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie będzie
wynikiem jego indywidualnej działalności twórczej, która nie będzie naruszała praw
autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich. W przypadku, gdyby
korzystanie przez Organizatora Konkursu z nadesłanego zgłoszenia naruszało prawa
autorskie lub jakiekolwiek inne prawa osób trzecich, Uczestnik Konkursu, który
nadesłał tę odpowiedź, zobowiązuje się do naprawienia wszelkich ewentualnych
szkód, jakie poniesie lub może ponieść z tego tytułu Organizator Konkursu lub osoby
trzecie oraz do zaspokojenia wszelkich prawnie uzasadnionych roszczeń z tego tytułu
przysługujących Organizatorowi lub osobom trzecim.
44. Z chwilą przekazania nagrody Uczestnikowi Fundator oraz Organizator nabywa
nieodpłatną, niewyłączną licencję oraz nieodpłatne zezwolenia i zgody, bez
ograniczeń czasowych i terytorialnych, na korzystanie według jego uznania z przepisu
i nagrania lub zdjęcia ze Zgłoszenia Konkursowego (prac konkursowych) w zakresie
obejmującym prawo do jego wykorzystywania w całości lub we fragmentach, na stronie
internetowej oraz w materiałach reklamowych Lesaffre Polska S.A. oraz Optima
Marketing Group Sp. z o.o. na wszelkich niezbędnych w tym celu polach eksploatacji,
w szczególności:
a) w zakresie rozpowszechniania, w całości lub w części, poprzez
publiczne wykonanie, wystawienie, odtworzenie, nadawanie, a także
publiczne udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; w tym
rozpowszechnianie w Internecie i innych sieciach komputerowych, w
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b)

c)

d)

e)

mediach społecznościowych, w szczególności na profilu Mistrzowie
Domowych Wypieków w Serwisie,
w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w całości lub w części –
techniką zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrowa oraz
multimedialną, niezależnie od standardu, systemu, formatu, na
dowolnym nośniku, w tym w szczególności utrwalenie i
zwielokrotnianie w dowolnej ilości i formie;
wykorzystywanie do celów reklamowych, promocyjnych
oraz
informacyjnych Fundatora i Organizatora, bez ograniczenia, w tym w
ulotkach, direct mailingu, Internecie, prasie, telewizji i poprzez inne
środki techniczne odpowiednie ze względu na potrzeby promocji i
reklam;
wprowadzanie prac konkursowych w całości lub części do sieci
teleinformatycznych, telekomunikacyjnych, komputerowych, w tym do
sieci Internet oraz innych sieci, bez ograniczenia, do pamięci
komputerów oraz przetwarzanie w pamięci komputerów, bez
ograniczenia;
dokonywanie modyfikacji, skracania, dekompozycji, tłumaczeń prac
konkursowych na różne wersje językowe oraz rozpowszechnianie
prac konkursowych w każdym języku, na dowolnym nośniku

45.
Korzystanie z prac konkursowych na polach eksploatacji określonych powyżej,
może następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z
dziełami innych podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu
w każdej formie, w szczególności elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu
opracowań, przystosowań, uzupełnień, animacji lub innych modyfikacji itd. Uczestnik
zezwala Fundatorowi i podmiotom upoważnionym do tego przez Fundatora na
przeróbki, adaptację, zmianę, tłumaczenie, dopasowanie prac konkursowych, w tym
dodawanie do nich elementów animacji i korzystanie w takiej formie z pracy
konkursowej na polach eksploatacji określonych powyżej.
46.
Organizator ani Fundator nie są zobowiązani do publikowania prac
konkursowych, a odmowa rozpowszechniania nie wymaga uzasadnienia
47.
Licencja, o której mowa powyżej obejmuje prawo do udzielania dalszych licencji
(sublicencji), w szczególności Fundator ma prawo przeniesienia uzyskanych praw,
zezwoleń i upoważnień na inne podmioty według własnego uznania, bez
wynagrodzenia z tego tytułu.
48.
Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace konkursowe, które są
zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i nie naruszają praw osób trzecich, w
szczególności praw autorskich majątkowych i osobistych. Zakazane jest zgłaszanie
prac konkursowych o charakterze bezprawnym lub niezgodnych z Regulaminem; w
szczególności zakazane jest zgłaszanie prac powszechnie uznawanych za wulgarne,
obraźliwe lub obsceniczne, naruszających dobra osobiste lub obrażających
godność lub uczucia innych osób (w tym religijne i polityczne), jak również o
charakterze reklamowym, komercyjnym czy promocyjnym. Uczestnik dokonując
Zgłoszenia Konkursowego oświadcza, że jego praca spełnia powyższe warunki,
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Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich do
utworów wykorzystywanych w pracy konkursowej oraz za naruszenie praw osobistych.

49. W przypadku stwierdzenia wad prawnych nadesłanego zgłoszenia, w tym
zwłaszcza naruszania praw autorskich osób trzecich, Organizatorowi przysługuje
prawo odrzucenia zgłoszenia, a w przypadku ujawnienia tego faktu po ogłoszeniu
wyników i wręczeniu nagrody - do anulowania swojej decyzji i żądania zwrotu nagrody
oraz do ujawnienia informacji o zaistniałym fakcie.
50. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na publikację, w przypadku
przyznania nagrody, jego danych osobowych, w postaci nicku, imienia i nazwiska oraz
treści nadesłanego zgłoszenia na Profilu Mistrzowie Domowych Wypieków i Profilach
Blogerów w Serwisie.
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
51. Reklamacje dotyczące Konkursu należy składać pisemnie na adres mailowy:
biuro@optimamg.pl.
52. Reklamacje będą rozstrzygane w terminie 14 dni od daty otrzymania danej
reklamacji przez Organizatora.
53. Reklamacje można wnosić w czasie trwania Konkursu, a także nie później niż w
terminie 30 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu. O dacie złożenia reklamacji
decyduje data stempla pocztowego. Po upływie tego terminu reklamacje nie będą
uwzględniane.
54. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres
Uczestnika oraz powód reklamacji.
55. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji pisemnie na adres
podany w reklamacji lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany
przez Uczestnika.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
56. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani
powiązany z podmiotami będącymi właścicielami lub podmiotami zarządzającymi
Serwisem.
57. Organizator oświadcza, że:
a) wszelkie informacje przekazywane przez Uczestników w ramach Konkursu
powierzane są Organizatorowi, a nie Serwisowi,
b) Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników,
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c) Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż wzięcie udziału w Konkursie przez
Uczestnika oznacza, iż Uczestnik wyraża zgodę na zwolnienie Serwisu
z jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z organizowanym Konkursem,
d) Serwis nie pomaga w przeprowadzaniu promocji. Organizator korzysta z Serwisu
do administrowania konkursem na własną odpowiedzialność.
58. Organizator lub Fundator nie ponoszą odpowiedzialności za połączenia
internetowe, w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie takiego
połączenia mogących spowodować stratę lub zniszczenie treści Zgłoszenia
konkursowego.
59. Organizator lub Fundator nie ponoszą odpowiedzialności za nieterminowe
dostarczenie odpowiedzi konkursowych spowodowane problemami technicznymi
leżącymi po stronie Uczestnika lub osób trzecich, a w szczególności za:
a) problemy w funkcjonowaniu Serwisu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których
Organizator, przy zachowaniu należytej staranności, nie był w stanie przewidzieć, lub
którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze
zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej,
b) brak możliwości dokonania zgłoszenia przez Uczestnika z przyczyn nie leżących
po stronie Organizatora,
c) czasowe lub stałe zablokowanie profili za pośrednictwem których przeprowadzany
jest Konkurs przez właściciela Serwisu.

60. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy
prawa polskiego.
61. Wszelkie spory mogące wyniknąć z wykonania zobowiązań związanych z
niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez sąd polski właściwy dla siedziby
Organizatora.
62. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem
wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną
formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
(Dz.U.2009.201.1540 z późn. zm.).
63. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym
terminie bez podania przyczyny, jeżeli nie będzie miało to wpływu na prawa nabyte
Uczestników. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po jej ogłoszeniu
64. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Konkursu na Profilu Mistrzowie
Domowych Wypieków oraz obowiązuje do dnia zakończenia Konkursu.
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