
REGULAMIN KONKURSU 
„PrzepisNa: Zupę” 

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Organizatorem konkursu „PrzepisNa: Zupę” (dalej Konkurs) w serwisie Przepisna.pl jest Diet 
Palnner Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (71-441) przy ul. Niemierzyńskiej 17a, wpisana do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS: 0000744572 posiadająca nr NIP: 8513228468 REGON: 380987138, 
zwana dalej „Organizatorem” 

2. Konkurs rozpoczyna się dnia 20.11.2018 i trwa do dnia 17.12.2018 do godziny 23:59:59 
3. Informacje na temat konkursu dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronie 

internetowej Przepisna.pl 
4. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie osób, których przesłane przepisy konkursowe zostaną 

uznane za najciekawsze, przez powołaną w tym celu Komisję Konkursową. 
 

§2 UCZESTNICY KONKURSU 
 

1.  Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem 
pracowników oraz współpracowników Organizatora oraz członków ich rodzin, za jakich 
uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonkowie, rodzeństwo małżonków i osoby 
pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach 
partnerskich. 

2. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie, tj. posiadające pełną 
zdolność do czynności prawnych. 

3. Wysyłając formularz konkursowy Uczestnicy wyrażają zgodę na zasady Konkursu i akceptują 
niniejszy Regulamin. Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien 
zapoznać się z warunkami uczestnictwa w Konkursie, wskazanymi w Regulaminie i w 
przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych 
warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie) – Uczestnik 
powinien odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia 
warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia 
wbrew postanowieniom Regulaminu. 

4. Uczestnicy mogą wysyłać dowolną ilość zgłoszeń konkursowych, przy czym każde z nich 
będzie traktowane jako jedno zgłoszenie w Konkursie 

5. Jedna osoba może wygrać tylko jedną nagrodę w Konkursie. 

https://www.przepisy.pl/
http://www.twojasuknia.pl/
https://www.przepisy.pl/


§3 ZASADY KONKURSU 
 

1. Aby zgłoszenie w Konkursie było poprawne, uczestnik powinien: 
 

a.  zalogować lub zarejestrować się na stronie internetowej www.przepisna.pl  
b. dodać swój autorski przepis na ulubioną zupę wraz z własnoręcznie wykonanym 

zdjęciem potrawy, 
c. potrawa powinna być umieszczona w kategorii: zupy 
d. dodając przepis wpisać tag: zupa 

 
2. Przesyłając zgłoszenie do konkursu Uczestnik akceptuje Regulamin Konkursu, Uczestnik 

Konkursu oświadcza, że: 
a.  posiada pełnię praw autorskich i pokrewnych do nadesłanych  materiałów (przepis i 

zdjęcie) konkursowych, które są przejawem jego własnej indywidualnej twórczości o 
oryginalnym charakterze i są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń 
podmiotów trzecich oraz oświadcza, że uzyskał wszelkie zezwolenia lub zgody 
prawem wymagane na korzystanie z przesłanych materiałów (w tym prawa na 
pozowanie osób i rozpowszechnianie wizerunku), o ile są one konieczne lub 
potrzebne dla ich wykorzystywania przez Organizatora. W przypadku gdyby 
oświadczenia o których mowa powyżej okazały się niezgodne ze stanem faktycznym 
i/lub prawnym osoba, która nadesłała zgłoszenie, w przypadku ewentualnych 
roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność oraz 
oświadcza, że ureguluje wszystkie związane z tym faktem poniesione przez 
Organizatora szkody. Ponadto, w sytuacji o której mowa powyżej, osoba ta podlega 
dyskwalifikacji z Konkursu i zobowiązana jest do niezwłocznego zwrotu przyznanej 
przez Organizatora nagrody.  

b. wyraża zgodę na publikację materiału konkursowego w serwisie www.przepisna.pl i 
jego udostępnienie użytkownikom serwisu. 

c.  udziela wyłącznej, nieodwołalnej zgody na użytkowanie materiału konkursowego 
przez Organizatora 

3. Niewykonanie któregokolwiek z warunków przedstawionych w ust 1 i 2 powyżej powoduje 
automatyczną dyskwalifikację danego Uczestnika Konkursu. 

4. Warunkiem udziału w Konkursie i odebrania nagrody jest podanie pełnych i prawdziwych 
danych osobowych. 

5. Organizator oświadcza, a Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku wystąpienia 
roszczeń osoby trzeciej z tytułu naruszenia dóbr osobistych poprzez publikację i emisję 
materiału konkursowego, Organizator zastrzega sobie prawo do bezzwłocznego usunięcia 
materiału konkursowego przesłanego przez Uczestnika oraz dyskwalifikuje Uczestnika. 

6. Organizator zastrzega sobie także prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika i nie 
zamieszczania materiału konkursowego, w przypadku, gdy będzie on zawierał treści 
wulgarne, obraźliwe, obsceniczne lub w inny sposób naruszające prawa i dobre imię osób 
trzecich. 

  

http://www.przepisna.pl/
http://www.twojasuknia.pl/
http://www.przepisna.pl/


§4 WYBÓR ZWYCIĘZCÓW 
 

1. Wybór zwycięzców Konkursu nastąpi w siedzibie Organizatora do dnia 20.12.2018 r. do 
godziny 23:59:59. Wyłonienia zwycięzców dokona powołana w tym celu przez Organizatora 
Komisja Konkursowa składająca się z trzech współpracowników Organizatora. Zadaniem 
Komisji będzie w szczególności: 

a. nadzór na prawidłowym przebiegiem Konkursu 
b. wyłonienie zwycięzców Konkursu 
c. stwierdzenie, że Uczestnik utracił prawo do nagrody zgodnie z Regulaminem 
d. rozpatrywanie reklamacji Uczestników 

2.  Komisja Konkursowa, wyłoni laureatów Konkursu na podstawie prawidłowo nadesłanych 
materiałów konkursowych (odpowiedź konkursowa - przepis, zdjęcie). Komisja Konkursowa 
będzie kierować się przede wszystkim merytorycznym poziomem nadesłanych materiałów 
konkursowych, mając na uwadze pomysłowość, oryginalność oraz estetykę. 

3. Dane zwycięzcy (imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania) zostaną opublikowane na 
stronie www.przepisna.pl w zakładce Konkursy w terminie do 3 dni roboczych od daty 
wyboru zwycięzców. 

4. O przyznaniu nagrody zwycięzcy Konkursu zostaną także powiadomieni drogą mailową, na 
adres e-mail podany podczas rejestracji. 

§5 NAGRODY 
 

1. Fundatorem nagrody w Konkursie jest Organizator. 
2. Nagrodami w konkursie są:  

Miejsce 1: Książka kulinarna autorstwa Ewy Chodakowskiej “Gotuj z rodziną i przyjaciółmi. 
Be Active.” 
Miejsce 2: Kubek na zupę z mikroklipem o pojemności 0,9l. 
Nagroda gwarantowana: Pierwsza osoba, która poprawnie wypełni zgłoszenie konkursowe 
otrzyma organizer na przyprawy. 

3. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie, 
nieodebranie przez nią nagrody lub w przypadku nie spełnienia wymogów podanych w 
niniejszym regulaminie, nagroda przepada na rzecz innego Uczestnika Konkursu, 
wyłonionego przez Komisję Konkursową w dodatkowym wyborze. 

4. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną. 
5. Zwycięzca ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody składając Organizatorowi 

stosowne oświadczenie na piśmie. 
6. Nagroda zostanie przesłana przez Organizatora na jego koszt, za pośrednictwem Poczty 

Polskiej lub poczty kurierskiej. 
7. Laureat zobowiązany jest do pokwitowania odbioru nagrody. 
8. Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody, bez jakikolwiek roszczeń lub żądań wobec 

Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe i teleadresowe okażą się błędne 
lub nieprawdziwe. 

http://www.przepisna.pl/


§6 DANE OSOBOWE 
 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Diet Palnner Sp. z o.o. z siedzibą w 
Szczecinie (71-441) przy ul. Niemierzyńskiej 17a.  

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w 
Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) - RODO. 

3. Dane osobowe Uczestników i Laureatów będą przetwarzane wyłącznie w celu organizacji i 
przeprowadzenia konkursu, opublikowania listy zwycięzców, doręczenia nagrody oraz w 
celach podatkowych (dotyczy Laureatów) – jeżeli występują obowiązki podatkowe, na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. A RODO. Podane dane osobowe będą przetwarzane okres 
realizowania konkursu i obowiązków z nim związanych oraz do czasu wygaśnięcie 
ewentualnych roszczeń związanych z udziałem w konkursie i okres dokonania rozliczeń 
publicznoprawnych.  

4. Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych, do ich poprawiania, sprostowania, 
ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu lub żądania 
ich usunięcia, a także cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie.  Podanie 
danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie. Uczestnik 
Konkursu przesyłając swoje zgłoszenie i akceptując Regulamin Konkursu wyraża zgodę na 
przetwarzanie jego danych osobowych, przekazanych Organizatorowi, wyłącznie dla celów 
Konkursu. 

5. Organizator oświadcza, że dane uczestników Konkursu nie będą przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

6. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie 
adresu lub innych podanych przez siebie danych. 

7. Celem zapewnienia odpowiedniej organizacji, obsługi i wykonania Konkursu dane osobowe 
mogą być przekazywane podmiotom współpracującym w zakresie obsługi technicznej i 
organizacyjnej konkursu, w tym firmom kurierskim lub pocztowym doręczającym nagrody, 
dostawcom usług księgowych celem realizacji obowiązków podatkowych 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego 
adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację. 

9. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie 
przepisów ochrony danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

§7 REKLAMACJE 
 

1. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z 
Regulaminem, przysługuje każdemu Uczestnikowi w ciągu 14 dni od daty wyłonienia 



Laureata Konkursu (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora). Organizator nie jest 
zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji wysłanej po upływie powyższego terminu. 

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być dostarczone listem poleconym na adres spółki Diet 
Palnner Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (71-441) przy ul. Niemierzyńskiej 17a, z dopiskiem 
„Reklamacja Konkursu” i powinno zawierać: imię i nazwisko oraz adres Uczestnika 
Konkursu, datę oraz treść roszczenia. 

3. Wszelkie reklamacje są rozpatrywane przez Komisję tworzoną przez Organizatora, w 
terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania reklamacji (włączając w to 
powiadomienie Uczestnika Konkursu o rozpatrzeniu reklamacji) przez Organizatora. 

4. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu reklamacji za pomocą 
listu poleconego, nadanego najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez 
Organizatora. 

5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. 
 

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad: 
a. stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach 
b. niewykorzystywania uczestnictwa w Konkursie do celów sprzecznych z prawem lub 

do celów nieprzewidzianych przez Organizatora, w tym w szczególności do celów 
komercyjnych i politycznych 

2. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w 
Konkursie (w tym odmówić przyznania nagrody) Uczestnika, w stosunku do którego powziął 
podejrzenie o działanie sprzeczne z niniejszym Regulaminem. Organizator zastrzega sobie 
również prawo dyskwalifikacji Uczestników lub zwycięzcy, wobec których powziął 
podejrzenie o zmowę mającą na celu nieuczciwe, z punktu widzenia Organizatora, uzyskanie 
dużych ilości nagród. 

3. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania 

przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników. 
 

 
 


