REGULAMIN KONKURSU
„Blog ze Znakiem Smaku”
(dalej: „Regulamin”)
1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Blog ze Znakiem Smaku” zwanego dalej
„Konkursem”, jest Agencja Rynku Rolnego z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat
6/12, 00-400 Warszawa, zwana dalej „Organizatorem”.
1.2. Wszelkie działania związane z przeprowadzeniem Konkursu wykonują w imieniu i na
rzecz Organizatora: spółka AtomClick sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pory
78, 07-757 Warszawa, wpisana do Rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS: 0000386616, kapitał zakładowy: 60.000,00-zł, NIP:
5213604026, zwana dalej „Atomclick” oraz spółka Sopexa S.A. – Oddział w Polsce z
siedzibą w Warszawie przy Al. Krakowska 271, 02-133 Warszawa, 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 „Sopexa”, a łącznie zwane dalej „Koordynatorzy”.
1.3. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 k.c. oraz art. 921 k.c.
1.4. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w terminie od dnia 26 maja
2014 r. do dnia 30 lipca 2014 r. (dalej: „Okres Trwania Konkursu”) - okres ten nie
obejmuje wydawania nagród i rozpatrywania ewentualnych reklamacji.
1.5. Celem konkursu jest promocja produktów znakowanych w europejskim systemie
ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych oznaczeniami ChNP, ChOG oraz GTS
poprzez udział uczestników w Konkursie polegającym na zamieszczeniu na blogu
przepisu kulinarnego z wykorzystaniem tych produktów, oraz zamieszczeniu informacji
o przystąpieniu do konkursu „Blog ze Znakiem Smaku”
1.6. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Uczestników,
Organizatora i Koordynatorów.
2.

UCZESTNICY

2.1.

2.2.

W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności
prawnych, które ukończyły 18 lat, prowadzące w Okresie Trwania Konkursu blog o
tematyce kulinarnej (dalej: „Uczestnicy”). Osoby które nie ukończyły 18 roku życia,
mogą brać udział w Konkursie wyłącznie za zgodą swoich opiekunów prawnych.
Niepełnoletni Uczestnicy Konkursu obowiązani są dostarczyć na adres Atomclick
pisemną zgodę prawnych opiekunów niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3
dni od dnia wzięcia udziału w Konkursie. Decyduje data nadania przesyłki pocztowej
(data stempla pocztowego) lub przesłania skanu potwierdzenia drogą mailową na
adres: bzzs@trzyznakismaku.pl

3.

ZASADY UCZESTNICTWA

3.1.

Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest łączne dokonanie w Okresie Trwania
Konkursu następujących czynności:
a) opublikowanie na blogu Uczestnika widgetu informującego o udziale Uczestnika
w Konkursie lub opublikowanie postu z grafiką konkursową zawierającą link do
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strony www.bzzs.trzyznakismaku.pl (dalej: „Strona Konkursu”); widget oraz
grafika, o których mowa w niniejszym punkcie są dostępne do pobrania na
Stronie Konkursu;
b) opublikowanie na blogu Uczestnika wpisu zawierającego przepis kulinarny, przy
wykonaniu którego konieczne jest wykorzystanie przynajmniej jednego z
produktów regionalnych lub tradycyjnych z oznaczeniami ChNP, ChOG oraz GTS
wskazanych w załączniku do Regulaminu, wraz ze zdjęciem potrawy, z
zastrzeżeniem, że w zależności od tego podczas trwania którego z etapów
Okresu Trwania Konkursu Uczestnik dokonuje zgłoszenia, obowiązuje inny rodzaj
przepisu możliwy do zgłoszenia, stosownie do pkt 3.2. poniżej (dalej: „Przepis”),
a następnie
c) dokonanie kompletnego i prawidłowego zgłoszenia na dedykowanej Stronie
Konkursu, polegającej na wypełnieniu formularza poprzez wpisanie:
i.
nazwy bloga prowadzonego przez Uczestnika;
ii.
logo bloga (opcjonalnie);
iii.
imienia i nazwiska;
iv.
adresu e-mail;
v.
numeru telefonu kontaktowego Uczestnika;
oraz
vi.
vii.
viii.
ix.
x.

xi.

link do strony internetowej, na której opublikowany został Przepis;
opis dania, którego dotyczy Przepis;
opis sposobu przygotowania dania, którego dotyczy Przepis;
lista składników niezbędnych do przygotowania dania, którego
dotyczy Przepis;
wybór przynajmniej jednego z produktów regionalnych lub
tradycyjnych z oznaczeniami ChNP, ChOG oraz GTS, które są
niezbędne do przygotowania dania, którego dotyczy Przepis;
załączenie zdjęcia gotowego dania, którego dotyczy Przepis;

a także:
xii.

xiii.

wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych
osobowych Uczestnika dla potrzeb udziału w Konkursie, stosownie
do pkt 5,
akceptację treści regulaminu Konkursu.

zwane dalej jako „Zgłoszenie”.
3.2. Okres Trwania Konkursu jest podzielony na trzy etapy (dalej osobno: „Etap”, a łącznie:
„Etapy”), w których obowiązują następujące tematy będące przedmiotem
dokonywanych Zgłoszeń:
a) Pierwszy etap – od 26 maja 2014 r. do 16 czerwca 2014 r. – temat Zgłoszeń:
„Przystawka”,
b) Drugi etap – od 17 czerwca 2014 r. do 8 lipca 2014 r. – temat Zgłoszeń: „Danie
Główne”,
c) Trzeci etap – od 9 lipca 2014 r. do 30 lipca 2014 r. – temat Zgłoszeń: „Deser”.
3.3.

Organizator zastrzega, że przesyłane w ramach Zgłoszenia opisy nie mogą
każdorazowo przekraczać 2500 znaków, oraz przesyłane zdjęcie może zostać
zgłoszona wyłącznie w formie plików następującego rodzaju: JPG. Wszystkie
Zgłoszenia zostaną, po ich przesłaniu do Organizatora, opublikowane w galerii
Zgłoszeń na Stronie Konkursu.
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3.4.

Widget lub post, o których mowa w pkt 3.1. lit. a) oraz Przepis zgłoszony do Konkursu
przez Uczestnika powinny być opublikowane na blogu Uczestnika przez cały czas w
Okresie Trwania Konkursu. Organizator ma prawo do czasu opublikowania listy
laureatów w Konkursie weryfikować czy widget lub post oraz Przepis zgłoszony przez
Uczestnika opublikowane są na blogu Uczestnika. W przypadku, gdy podczas
weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim okaże się, że widget lub post nie są
opublikowane na blogu lub Przepis nie znajduje się na stronie wskazanej przez
Uczestnika stosownie do pkt 3.1. lit. c) pkt v., Zgłoszenie Uczestnika zostaje odrzucone
i nie będzie traktowane jako Zgłoszenie udziału w Konkursie.

4. NAGRODY
4.1.

W Konkursie przewidzianych jest 159 (sto pięćdziesiąt dziewięć) nagród:
a) 3 (trzy) nagrody w postaci robota kuchennego marki Kenwood KM086, każdy o
wartości 4 428,00 zł brutto (dalej: „Nagroda I Stopnia”);
b) 6 (sześć) nagród w postaci kosza z produktami regionalnymi, każdy o wartości 250,00
zł brutto (dalej: „Nagroda II Stopnia”);
c) 150 (sto pięćdziesiąt) nagród w postaci przewodnika pt. „Szlakiem Dobrego Smaku”,
każdy o wartości 20 zł brutto (dalej: „Nagroda III Stopnia”).

4.2.
4.3.

4.4.
4.5.

Nagrody I Stopnia, Nagrody II Stopnia i Nagrody III są dalej łącznie zwane „Nagrodami”.
Organizator przyzna Laureatom Nagród dodatkowe nagrody pieniężne w wysokości
należnego podatku od wydanych Nagród. Organizator informuje, iż zgodnie z
przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r., w
momencie wydania Nagrody pobierze od Laureata Nagrody dodatkową nagrodę
pieniężną na poczet podatku zryczałtowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2
Ustawy, który zostanie przez niego odprowadzony do właściwego Urzędu Skarbowego.
Nagrody nie podlegają wymianie na nagrody innego rodzaju ani na ekwiwalent
pieniężny.
Laureat Nagrody nie ma prawa do przeniesienia prawa do nagrody na osoby trzecie.

5. ZASADY PRZYZNAWANIA I WYDAWANIA NAGRÓD W KONKURSIE
5.1.

5.2.

5.3.

W celu wyłonienia Laureatów oraz w celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym
przebiegiem Konkursu, Organizator powoła 3 (trzy) osobową komisję konkursową
(dalej: „Komisja”), w skład której wejdzie: jeden przedstawiciel Organizatora, jeden
przedstawiciel Sopexa oraz Pan Grzegorz Łapanowski.
Członkowie Komisji oddają głosy na poszczególne Zgłoszenia indywidualnie. W
przypadku, gdy dwóch Uczestników otrzyma taką samą ilość głosów od członków
Komisji, decydujący głos ma przewodniczący Komisji.
W ramach każdego z Etapów, w terminie do 5 dni roboczych od dnia zakończenia
danego Etapu, Komisja będzie oceniała Zgłoszenia wysłane przez Uczestników. Spośród
Zgłoszeń otrzymanych przez Organizatora, Komisja według własnego uznania,
uwzględniając: wygląd i aranżacje zgłoszonego dania, dobór składników, oryginalność
receptury, dopasowanie zgłoszonego dania do produktu z oznaczeniem ChNP, ChOG,
GTS, dopasowanie zgłoszonego dania do tematu danej kategorii Konkursu (przystawka,
danie główne, deser). Na podstawie oddanych przez członków Komisji głosów na
Zgłoszenia przesłane w danym Etapie stworzony zostanie każdorazowo ranking. Komisja
na podstawie Rankingu wyłoni w każdym Etapie:
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a) jednego Uczestnika, którego Zgłoszenie dokonane w danym Etapie, w rankingu,
o którym mowa powyżej, zajęło 1. (pierwsze) miejsce i który uzyskuje prawo do
jednej Nagrody I Stopnia;
b) dwóch Uczestników, których Zgłoszenia dokonane w danym Etapie, w rankingu,
o którym mowa powyżej, zajęły miejsca 2. (drugiego) oraz 3. (trzecie) i którzy
uzyskują prawo do jednej Nagrody II Stopnia;
c) pięćdziesięciu Uczestników, których Zgłoszenia dokonane w danym Etapie, w
rankingu, o którym mowa powyżej, zajęły miejsca od 4. (czwartego) do 54.
(pięćdziesiątego czwartego) włącznie i którzy uzyskują prawo do jednej Nagrody
III Stopnia,
dalej: „Laureaci Nagród”.
5.4. W Konkursie nie wezmą udziału Zgłoszenia, które:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
5.5.

5.6.

5.7.

nie będą stanowiły przepisu kulinarnego,
będą niekompletne,
zawierają treści powszechnie uznane za obraźliwe,
nawołujące do nienawiści lub nietolerancji,
zawierają treści niezgodne z prawem bądź Regulaminem,
zawierają treści godzące w powszechnie uznane wartości, chronione prawem,
naruszają prawa osób trzecich, w tym w szczególności godność, cześć, dobre
imię, wizerunek, a także prawa autorskie osób trzecich.

Lista Laureatów Nagród z danego Etapu, zawierająca: imię, pierwszą literę nazwiska i
miasto zamieszkania Laureata Nagrody, zostanie sporządzona przez Organizatora w
terminie do 7 dni roboczych od dnia zakończenia danego Etapu i zostanie opublikowana
na Stronie Konkursu.
Laureaci Nagród są powiadamiani o wygranej przez Organizatora za pośrednictwem
poczty elektronicznej na adres e-mail, wskazany przez nich w Zgłoszeniu, w terminie 3
(trzech) dni roboczych od opublikowania danej listy Laureatów. Organizator podejmuje 1
(jedną) próbę kontaktu. W odpowiedzi na wiadomość poczty elektronicznej, o której
mowa w niniejszym punkcie, Laureat obowiązany jest w terminie 7 dni do przesłania
zwrotnej wiadomości poczty elektronicznej zawierającej dane osobowe Laureata (imię i
nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym). W przypadku
braku odpowiedzi Laureata Nagrody w ciągu 7 dni od dnia powiadomienia Uczestnika
przez Organizatora, Organizator zastrzega sobie prawo do nawiązania bezpłatnego
połączenia telefonicznego na numer telefonu, który Laureat Nagrody wskazał w
Formularzu Zgłoszeniowym, celem uzyskania od Laureata Nagrody danych, o których
mowa w zdaniu poprzednim. Organizator podejmuje 3 (trzy) próby kontaktu
telefonicznego w odstępach jednodniowych (liczonych w dniach roboczych). Podczas
każdej z prób Organizator oczekuje, bądź 5 sygnałów na odebranie połączenia, bądź na
włączenie się poczty głosowej (za próbę kontaktu uznaje się również sytuację, w której
komunikat operatora sieci telefonicznej informuje, iż połączenie nie może być
zrealizowane ze względu na przebywanie poza zasięgiem, nieprawidłowy numer). W
przypadku, gdy trzy próby kontaktu telefonicznego z Laureatem Nagrody okażą się
nieudane i Organizator nie uzyska od Laureata Nagrody danych niezbędnych do wydania
Nagrody, Organizator prześle Laureatowi wiadomość poczty elektronicznej z informacją o
warunkach, miejscu i terminie odbioru Nagrody.
Nagrody I Stopnia zostaną wydane Laureatom Nagród I Stopnia osobiście w dniu
17 sierpnia 2014 r. w Poznaniu. O szczegółach wydania Nagród I Stopnia Organizator
poinformuje Laureatów za pomocą poczty elektronicznej.
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5.8.

Nagrody II Stopnia i Nagrody III Stopnia zostaną wysłane Laureatom Nagród II Stopnia i
Laureatom Nagród III Stopnia przesyłką kurierską pod adres wskazany przez Laureata
stosownie do pkt 5.6 w terminie do dnia 30 sierpnia 2014 roku.

6. PRAWA AUTORSKIE
6.1.

6.2.

6.3.

Przesyłając Zgłoszenie, Uczestnik jednocześnie oświadcza, że Przepis oraz zdjęcie
przesyłane w ramach Zgłoszenia stanowią przejaw jego osobistej twórczości o
indywidualnym charakterze, a nadto nie naruszają praw osób trzecich, w tym autorskich
praw majątkowych oraz dóbr osobistych osób trzecich.
Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Zgłoszenia z Konkursu w przypadku
powzięcia wiadomości o naruszaniu przez nie praw autorskich lub dóbr osobistych osób
trzecich. Za ww. naruszenie pełną odpowiedzialność ponosi Uczestnik.
Z chwilą wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej,
nieograniczonej terytorialnie i niewyłącznej licencji do korzystania z autorskich praw
majątkowych do Zgłoszenia na polu eksploatacji obejmującym publiczne jego
rozpowszechnianie za pomocą Strony Konkursu w celach związanych z Konkursem, w tym
w ramach galerii Zgłoszeń na Stronie Konkursu a także na profilu „Trzy Znaki Smaku” w
serwisie Facebook.com.

7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
7.1.

7.2.

7.3.

Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest
Organizator. Organizator zastrzega możliwość powierzenia przetwarzania danych
osobowych Uczestników Koordynatorom 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.

8. POSTĘPOWNANIE REKLAMACYJNE
8.1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie listem poleconym na
adres korespondencyjny Koordynatora: Atomclick Sp. z o.o., ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17,
02-954 Warszawa, w terminie 14 dni od dowiedzenia się o zaistnieniu zdarzenia
stanowiącego podstawę reklamacji. O terminie wniesienia reklamacji decyduje data
nadania przesyłki - data stempla pocztowego.
8.2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak
również dokładny opis i wskazanie przyczyny uzasadniających reklamację oraz stosowne
żądanie
8.3. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia
Koordynatorowi.
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
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9.1.

9.2.
9.3.

9.4.

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.
Organizator zastrzega sobie prawa do zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem, iż zmiany nie
będą naruszać praw nabytych Uczestników.
Prawa i obowiązki Organizatora, Uczestników i Koordynatorów Konkursu określone są
wyłącznie w niniejszym Regulaminie Konkursu oraz bezwzględnie obowiązujących
przepisach prawa.
Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla Uczestników w siedzibie Organizatora, w
siedzibie Koordynatorów oraz na stroniewww.bzzs.trzyznakismaku.pl

Załączniki:
- lista produktów regionalnych i tradycyjnych z oznaczeniami ChNP, ChOG oraz GTS
- zgoda rodziców na udział dziecka w konkursie
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Załącznik nr 1 do Regulaminu
Lista produktów regionalnych i tradycyjnych z oznaczeniami ChNP, ChOG oraz GTS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Andruty kaliskie ChOG
Bryndza podhalańska ChNP
Chleb prądnicki ChOG
Czwórniak GTS
Dwójniak GTS
Fasola korczyńska ChOG
Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca ChNP
Fasola wrzawska ChNP
Jabłka łąckie ChOG
Jabłka grójeckie ChOG
Jagnięcina podhalańska ChOG
Kabanosy GTS
Karp zatorski ChNP
Kiełbasa jałowcowa GTS
Kiełbasa lisiecka ChOG
Kiełbasa myśliwska GTS
Kołocz śląski/ kołacz śląski ChOG
Miód drahimski ChOG
Miód kurpiowski ChOG
Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich ChOG
Miód z Sejneńszczyzny/Łoździejszczyzny/Seinų/Lazdijų krašto medus ChNP
Obwarzanek krakowski ChOG
Olej rydzowy GTS
Oscypek ChNP
Pierekaczewnik GTS
Podkarpacki miód spadziowy ChNP
Półtorak GTS
Redykołka ChNP
Rogal świętomarciński ChOG
Ser koryciński swojski ChOG
Suska sechlońska ChOG
Trójniak GTS
Truskawka kaszubska/ kaszëbskô malëna ChOG
Wielkopolski ser smażony ChOG
Wiśnia nadwiślanka ChNP
Śliwka szydłowska ChOG
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Załącznik nr 2 do Regulaminu
ZGODA RODZICÓW NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE
„Blog ze Znakiem Smaku”

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………. (imię i nazwisko) w
konkursie „Bliżej Źródła Smaku” (dalej: Konkurs). Jednocześnie wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych i danych osobowych mojego dziecka przez Agencję Rynku
Rolnego z siedzibą w Warszawie w celach przedmiotowo związanych z Konkursem, w
tym na potrzeby wydania nagrody zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.).
Niniejszym oświadczam, iż:
1. przyjmuję do wiadomości, że administratorem tak zebranych danych osobowych
jest Agencja Rynku Rolnego z siedzibą w Warszawie, ul. Nowy Świat 6/12, 00400 Warszawa;
2. moje dane osobowe i dane mojego dziecka będą przetwarzane wyłącznie w
celach i w zakresie związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, 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;
3. przyjmuję do wiadomości, że moje dane i dane osobowe mojego dziecka będą
powierzone do przetwarzania spółce AtomClick Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie, przy ul. Pory 78, 07-757 Warszawa oraz spółce Sopexa S.A. –
Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie przy Al. Krakowska 271, 02-133
Warszawa
4. podanie przeze mnie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania
jest równoznaczna z brakiem możliwości uzyskania prawa do nagrody;
5. przysługuje mi prawo dostępu do treści danych, prawo ich poprawiania oraz
żądania ich usunięcia.
......................................................................................................
(data i podpis rodzica/ów lub opiekuna/ów prawnych Uczestnika )
Oświadczam, że wszystkie podane powyżej dane i informacje są zgodne z prawdą
oraz że jestem uprawniona/y do składania powyższych oświadczeń .
......................................................................................................
(miejscowość, data)
......................................................................................................
(podpis rodzica/ów lub opiekuna/ów prawnych Uczestnika )
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