
Regulamin Konkursu „Zostań Mistrzem Kuchni”

§1 Zasady ogólne

1.  Organizatorem Konkursu o nazwie „Zostań Mistrzem kuchni” zwanej dalej [„Konkursem”] jest firma

YC Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-514);  ul.  Ceglana 4; zarejestrowana w Sądzie Rejonowym

Katowice-Wschód  w  Katowicach  pod  numerem  KRS  0000329608;  NIP:  6793006494,  zwany  dalej

[„Organizator”].

2.  Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.

3.  Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady i warunki na jakich odbywa się

Konkurs,  w  tym  również  zasady  nadzoru  nad  jego  przebiegiem  i  przebiegiem  postępowania

reklamacyjnego. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników.

4.   Uczestnikiem  konkursu,  zwanym  dalej  „Uczestnikiem”  może  być  osoba  fizyczna,  pełnoletnia

i  mająca  pełną  zdolność  do  czynności  prawnych,  która  spełnia  wszystkie  warunki  określone

w Regulaminie [„Uczestnik”].

5.  Organizator składa przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia

1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

6.  Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

7.  Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie serwisu internetowego pod adresem internetowym:

www.zostanmistrzemkuchni.pl ,  za  pomocą umieszczonej  na  stronie  aplikacji  konkursowej,  zwanej

dalej "Aplikacją"

8.   Regulamin  jest  dostępny  na  stronie  internetowej  zostanmistrzemkuchni.pl oraz

w siedzibie Organizatora.

9.  W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście.

§2 Czas trwania konkursu

1.  Konkurs rozpocznie się i trwać będzie od dnia 11.09.2014 roku od godziny 00.01 do dnia 5.10.2014

roku  do  godz.  23:59.  We  wskazanym  terminie  przyjmowane  są  zgłoszenia  do  Konkursu.

Okres ten nie obejmuje wydania nagród i ewentualnej procedury reklamacyjnej.

2.   O  wynikach  konkursu  laureaci  zostaną  powiadomieni  do  dnia  24.10.2014  roku  na  stronie

internetowej www.zostanmistrzemkuchni.pl oraz za pomocą poczty elektronicznej.



§ 3 Komisja konkursowa

1.   Celem  zapewnienia  prawidłowej  organizacji  i  przebiegu  Konkursu,  a  w  szczególności  w  celu

dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób biorących w nim udział,

a także wyboru zwycięzcy Konkursu, zwanego dalej „Zwycięzcą” lub „Laureatem”, Organizator powoła

komisję  konkursową,  zwaną  dalej  „Komisją”.  W  skład  Komisji  wejdą  3  osoby  wskazane  przez

Organizatora. 

2.  W skład Komisji Konkursowej nie będą wchodzić pracownicy Jeronimo Martins Polska S.A.

§4 Warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie

1.  Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.

2.   Uczestnikami  Konkursu  mogą  być  pełnoletnie  osoby  fizyczne,  posiadające  pełną  zdolność  do

czynności  prawnych  oraz  zamieszkałe  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej,  spełniające  warunki

określone w Regulaminie. 

3.   W  Konkursie  można  brać  udział  wyłącznie  osobiście,  tj.  niedopuszczalne  jest  tworzenie  kont

i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.

4.  Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz innych podmiotów biorących

bezpośredni  udział  w  przygotowaniu  i  prowadzeniu  Konkursu,  a  także  osoby  współpracujące  ze

wskazanymi  powyżej  podmiotami  w  sposób  stały  na  innej  podstawie  niż  stosunek  pracy  oraz

członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków

i  osoby  pozostające  z  nimi  w  stosunku  przysposobienia.

Niniejsze  ograniczenie  nie  dotyczy  pracowników  Jeronimo  Martins  Polska  S.A.  oraz  rodzin  tych

pracowników, z wyłączeniem pracowników Działu Marketingu Jeronimo Martins Polska S.A. oraz ich

rodzin, którzy nie mogą brać udziału w Konkursie.

5.   Uczestnik  zobowiązuje  się  do  przestrzegania  Regulaminu  Konkursu,  jak  również  potwierdza,  

iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

6.   Uczestnictwa w Konkursie,  jak i  praw i  obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do

żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby. 

                                                                        



§5 Przebieg konkursu

Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest:

a)   Przygotowanie  przepisu  kulinarnego  w  formie  tekstowej  wraz  ze  składnikami  zawierającymi

minimum  1  dowolny  produkt  zakupiony  w  sieci  Sklepów  Biedronka  i  występujący  w  folderach

„Zostań Mistrzem Kuchni”, wykonanie zdjęcia potrawy, a następnie wgranie przepisu wraz ze zdjęciem

poprzez specjalną Aplikację konkursową.

b)  Rejestracja osoby biorącej udział w Konkursie (zwanej dalej „Uczestnikiem”) polega na wpisaniu

wymaganych danych w Aplikacji oraz podanie adresu e-mail. Ponadto konieczne jest zapoznanie się

przez Uczestnika z treścią Regulaminu oraz akceptacja treści Regulaminu, a także wyrażenie przez

Uczestnika zgody na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych w celach niezbędnych do

realizacji Konkursu. 

Rejestracja w Konkursie jest bezpłatna.  

c)  Przesłane prace konkursowe będą poddane głosowaniu przez internautów, serwisu internetowego

pod  adresem  internetowym: www.zostanmistrzemkuchni.pl.

Na prace konkursowe będzie można głosować poprzez przycisk „głosuj” umieszczony pod przepisem,

a  100  prac  z  największą  ilością  głosów  trafia  pod  obrady  komisji  Konkursowej.

Głosowanie będzie trwać od dnia 11.09.2014 roku od godziny 00.01 do dnia 12.10.2014 roku do godz.

23:59.

1.   Uczestnik  oświadcza,  że  wykonał  zadanie  konkursowe  samodzielnie  oraz,  że  przysługują  mu

wyłączne  i  nieograniczone  autorskie  prawa  majątkowe  oraz  autorskie  prawa  osobiste  do  treści

rozwiązania  zadania  konkursowego.  Uczestnik  zapewnia,  iż  zgłoszona  w  Konkursie  treść  zadania

konkursowego nie  narusza  jakichkolwiek  praw osób trzecich,  a  nadto nie  jest  obciążona żadnymi

wadami prawnymi lub fizycznymi, roszczeniami lub prawami osób trzecich. 

2.  Naruszenie przez Uczestnika powyższego postanowienia będzie traktowane jako istotne naruszenie

Regulaminu i skutkować będzie wykluczeniem Uczestnika z konkursu.

3.  W przypadku gdyby którekolwiek z powyższych oświadczeń okazało się nieprawdziwe, Uczestnik

zwolni Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich i  odpowiedzialności z tym związanej.

4.   Uczestnik,  z  chwilą  zgłoszenia  udziału  w  Konkursie  i  przesłania  treści  rozwiązania  zadania

konkursowego udziela Organizatorowi, w zamian za możliwość wygrania nagrody, nieodwołalnego,

niewyłącznego,  nieograniczonego  czasowo,  ilościowo  i  terytorialnie  zezwolenia  na  korzystanie

z  autorskich  praw  majątkowych  i  praw  zależnych  do  przesłanej  treści  rozwiązania  zadania

konkursowego w celach związanych z realizacją Konkursu.

http://www.zostanmistrzemkuchni.pl/


5.  Z dniem wydania Laureatowi nagrody Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe do treści

rozwiązania  zadania  konkursowego.

Nabycie praw następuje na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili wydania nagrody, w tym

wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskich i prawach pokrewnych,

bez  ograniczeń  ilościowych,  czasowych  i  terytorialnych  na  wszystkich  polach  eksploatacji.

W  szczególności  przeniesienie  autorskich  praw  majątkowych  do  treści  rozwiązania  zadania

konkursowego obejmuje następujące pola eksploatacji:

a)  utrwalanie na nośnikach materialnych w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu

magnetycznego oraz techniką cyfrową oraz wykonywanie egzemplarzy tych utrwaleń, 

b)  zwielokrotnianie,

c)  wprowadzanie do pamięci komputera,

d)  umieszczania w materiałach reklamowych,

e)  używanie we wszystkich formach reklamy, w tym także za pośrednictwem wszelkich środków maso-

wego przekazywania włączając przekaz satelitarny,

f)  rozporządzania prawami w inny sposób, w tym w szczególności do ich użyczania i wynajmowania,

g)  zbywanie nabytych praw na rzecz innych osób,

h)  publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania, a także publicznego udostęp-

nienia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

i)   wykorzystywanie  w  całości  lub  we  fragmentach  do  celów  promocyjnych,

i reklamy oraz rejestracja i wykorzystanie w charakterze znaków towarowych, wzorów przemysłowych

i we wszelkich innych krajowych i międzynarodowych procedurach ochrony własności intelektualnej,

j)  udostępnienie przez Organizatora Jeronimo Martins S.A. oraz spółkom powiązanym z prawem do re-

produkcji, powielania i publikacji wg w/w pól eksploatacji.

6.   Przeniesienie  praw określonych  w niniejszym paragrafie  obejmuje  również  zgodę Laureata  na

dokonywanie przez Organizatora przeróbek i  opracowań treści  rozwiązania zadania konkursowego

w  toku  korzystania  z  rozwiązania  przez  Organizatora  w  swojej  działalności  gospodarczej.

W  razie  gdy  przeróbki  i  inne  opracowania,  o  których  mowa  w  zdaniu  powyżej,  stanowić  będą

przedmiot zależnych praw autorskich w rozumieniu art.  2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  o prawie

autorskich i prawach pokrewnych, Laureat niniejszym wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie

z takie przedmiotu przez Organizatora. Ponadto Laureat przenosi na Organizatora prawo zezwolenia

na wykonywanie zależnych praw autorskich.

7.   Laureat  wyraża  zgodę  na  anonimowe korzystanie  i  rozporządzanie  przez  Organizatora  treścią

rozwiązania zadania konkursowego oraz zobowiązuje się do niewykonywania w stosunku do treści

rozwiązania zadania konkursowego autorskich praw osobistych.

8.  Całkowitym wynagrodzeniem Laureata za przeniesienie praw określonych w niniejszym paragrafie



jest nagroda główna lub nagroda dodatkowa. Uczestnik zezwala Organizatorowi na opublikowanie

jego  danych  osobowych  jako  autora  Zdjęcia  i  przepisu  w  postaci:  imienia  i  nazwiska  lub  nicka.

Wyboru zwycięskiego Utworu dokona Komisja Konkursowa. 

9.   Obrady  Komisji  Konkursowych  odbędą  się  w  dniach:  10-23.10.2014  roku  i  będą  niejawne.

Spośród 100 nadesłanych prac konkursowych w czasie trwania Konkursu, które zdobędą największą

ilość głosów internautów, Komisja wybierze 50 najciekawszych prac konkursowych, kierując się przy 

wyborze oryginalnością i kreatywnością autora, którym zostaną przyznane nagrody.                                  

10.  Autor zwycięskiej pracy otrzyma nagrodę, pod warunkiem, że spełni wymagania określone   

niniejszym Regulaminem. 

11.  Zwycięzca konkursu może być tylko 1 raz nagrodzony.

12.  Informacja o wynikach Konkursu zostanie  umieszczona na stronie Konkursu w ciągu 14 dni od

zakończenia Konkursu oraz przesłana w formie wiadomości e-mail wraz z formularzem oświadczenia

podatkowego do Zwycięzcy w terminie wskazanym powyżej.

13.  Zwycięzca zobowiązany jest w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania wiadomości e-mail, o której    

mowa w ust. powyżej, przesłać zwrotnie adres, na który ma zostać wysłana nagroda oraz odesłać 

wypełnione i własnoręcznie podpisane oświadczenie podatkowe przesłane przez Organizatora.

14.  W przypadku niedopełnienia obowiązków informacyjnych zawartych w ust. 13 w określonym 

terminie lub podania nieprawidłowych danych, Zwycięzca traci prawo do nagrody.

15.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne  wskazanie przez Zwycięzcę adresu 

do korespondencji.                                                                                    

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody Zwycięzcy  

powstałej w związku z podaniem przez Zwycięzcę błędnego adresu do korespondencji.

16.   W  przypadku  rezygnacji  przez  Zwycięzcę  z  nagrody  lub  utraty  przez  Zwycięzcę  prawa

do  Nagrody  z  jakiejkolwiek  przyczyny,  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  przyznania  nagrody

kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez Komisję Konkursową.

17.   Nie  jest  możliwe  odstąpienie  prawa  do  nagrody  na  rzecz  osób  trzecich.

Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody.  Nie jest możliwa rezygnacja z części nagrody. 

Rezygnacja z części nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości nagrody.

18.  Aby odebrać nagrodę, każdy Zwycięzca zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich niezbędnych 

oświadczeń podatkowych i protokołów odbioru przekazanych przez Organizatora.



§ 6 Nadzór nad przebiegiem Konkursu

1.  Organizator zastrzega sobie prawo do monitorowania aktywności  Uczestników w Konkursie na

każdym jego etapie.

2.  Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których

działania  są  sprzeczne  z  prawem,  dobrymi  obyczajami  lub  Regulaminem  Konkursu,

w szczególności Uczestników, którzy: 

a)  nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie,

b)   wykorzystują  różne  aliasy  (dodatkowe  adresy)  tego  samego  konta  poczty  elektronicznej  do

występowania w imieniu/zgłaszania rzekomo różnych Uczestników, 

c)  nadeślą Utwory zawierające treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami,

d)  naruszające prawa osób trzecich, jak również przedstawiające lub opisujące sytuacje lub zdarzenia,

które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt.

3.   W celu wyjaśnienia wątpliwości  związanych z  aktywnością Uczestnika w Konkursie  Organizator

może kontaktować się z Uczestnikiem w celu wyjaśnienia wątpliwości przy wykorzystaniu podanych

przez  niego  sposobów  komunikacji  (np.  prowadzić  korespondencję  e-mailową);  podczas  takiego

kontaktu Organizator może oczekiwać od Uczestnika podania szczegółowych informacji dotyczących

jego udziału w Konkursie.

4.   Każdy  przypadek  nieuczciwego  udziału  w  Konkursie  przez  Uczestnika  skutkować  będzie

wykluczeniem takiego Uczestnika z udziału w Konkursie.

5.   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień

Regulaminu. Z tytułu wykluczenia z udziału w Konkursie, o którym mowa w ust. 2, Uczestnikowi nie

przysługują jakiekolwiek roszczenia. Jednocześnie Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia

roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora w związku z niespełnieniem przez

danego Uczestnika wymogów określonych w niniejszym paragrafie.

§7 Nagrody

1.  Nagrodami w Konkursie przyznawanymi przez Komisję konkursową są roboty kuchenne BOSCH

MUM  52131  w  ilości  50  sztuk  wraz  z  nagrodą  pieniężną  przeznaczoną  na  podatek.

Każdy zwycięzca otrzyma 1 nagrodę w postaci  robota kuchennego BOSCH MUM 52131 o wartości

815,49 zł brutto wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 11,11%  o wartości 90,60 zł przeznaczoną na

opłacenie podatku przez Organizatora.

2.   Nagroda  zostanie  dostarczona  przesyłką  kurierską  Zwycięzcy  w  terminie  do  7  (siedmiu)  dni

roboczych od dnia otrzymania przez Organizatora dokumentów, o których mowa w  §5 ust.13  pod

warunkiem  wypełnienia  wszystkich  niezbędnych  oświadczeń  podatkowych  i  przekazania  ich  przez

Zwycięzcę Organizatorowi.



2.   Z  chwilą  wystąpienia  obowiązku  zapłaty  zryczałtowanego podatku  dochodowego  od  wygranej

w  konkursie,  Organizator  przyzna  Laureatom  konkursu  dodatkową  nagrodę  pieniężną  w  kwocie

odpowiadającej  wartości  podatku  przeznaczoną  na  zapłatę  podatku.

Organizator jako podmiot wydający nagrody w Konkursie i tym samym, stosownie do art. 41 ust. 1 i 4

ustawy PIT, jako płatnik podatku zryczałtowanego od nagród, ponosi odpowiedzialność za rozliczenie

podatku za uczestników.

§8 Postępowanie reklamacyjne

1.  Niezależnie i bez wpływu na przewidzianą przepisami powszechnie obowiązującego prawa odpo-

wiedzialność  Organizatora  wobec  konsumenta  oraz  uprawnienia  przysługujące  konsumentowi

w zakresie zgłaszania i dochodzenia roszczeń, można zgłaszać do Organizatora wszelkie reklamacje

dotyczące Konkursu.

2.  Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu powinny zostać zgłoszone przez Uczestnika w terminie 2

miesięcy od dnia wykrycia okoliczności będącej przyczyną reklamacji.

3.  Reklamacje będą rozpatrywane przez komisję reklamacyjną, zwaną dalej „Komisją Reklamacyjną”,

powołaną przez Organizatora. W skład Komisji Reklamacyjnej nie będą wchodzić pracownicy Jeronimo

Martins Polska S.A.  W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania reklamacji,  reklamacje

można zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail: biedronka@y-c.com.pl lub listem poleconym na

adres: YC Sp. z o.o. ul. Ceglana 4, 40-510 Katowice z dopiskiem: „Reklamacja - Konkurs „Zostań Mi-

strzem kuchni”.

4.  Składający reklamację powinien uwidocznić w jej treści swoje dane, tak aby kontakt z nim w celu

poinformowania o wyniku postępowania reklamacyjnego był możliwy.

5.  Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od daty

ich  otrzymania.  O  decyzji  Organizatora  Uczestnik  zostanie  powiadomiony  drogą  elektroniczną  na

adres  e-mail  podany w reklamacji  lub  listem poleconym wysłanym na adres  podany w reklamacji

w przypadku gdy reklamacja została złożona inną drogą niż w formie wiadomości e-mail, w terminie 7

(siedmiu) dni od daty otrzymania reklamacji (dla reklamacji przesłanej listem poleconym decydująca

jest data stempla pocztowego).

§9 Ochrona Danych Osobowych

1.  Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu,

wyłonienia Zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

2.   Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi

w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr

101 poz. 926).



3.   Administratorem danych osobowych jest   YC Sp.  z  o.o.  z  siedzibą przy  ul.  Ceglanej  4,  40-510

Katowice.

4.  W związku z prowadzeniem Konkursu od Uczestników zbierane będą następujące dane osobowe:

adres  e-mail,  imię  i  nazwisko,  adres,  miejsce  zamieszkania,  telefon  kontaktowy,  numer  PESEL.

Dane  te  zostaną  usunięte  po  zakończeniu  Konkursu  do  2  miesięcy  od  daty  ogłoszenia  wyników

Konkursu.

5.  Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a także wycofania

zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora i żądania ich usunięcia.

6.   Wycofanie  zgody  jest  jednoznaczne  z  wycofaniem  swojego  udziału  z  Konkursu.

Wycofanie zgody wymaga formy pisemnej i przesłania na adres Organizatora.

7.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

§10 Postanowienia końcowe

1.   Regulamin  Konkursu  jest  dostępny  na  stronie  www.zostanmistrzemkuchni.pl  oraz  w  siedzibie

Organizatora.

2.  Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie, z tym z opłatą za dostęp do Internetu,

są ponoszone przez Uczestników.

3.  Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U.

z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 ze zm.).

4.  Postanowienia  niniejszego  Regulaminu  podlegają  przepisom  prawa  polskiego.

W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisu kodeksu cywilnego, ustawy

o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz innych ustaw.

5.  Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą

rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.


