
REGULAMIN KONKURSU

„Świąteczne wypieki z Kruszwicą”

REGULAMIN KONKURSU

§ 1 

1. Niniejszy dokument (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki, zasady 

oraz czas trwania Konkursu. 

2. Organizatorem konkursu jest LINEA Leszek Raziuk, www.linea.pl,  

ul. Igielna 14-15/6, 50-117 Wrocław (dalej: "Organizator"). 

3. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art.919 i nast. 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, 

poz. 93, z późn. zm.). 

4. Na potrzeby Regulaminu przyjmuje się następujące definicje: 

1) „Fan” – osoba, która dołączyła do grona osób lubiących stronę 

https://www.facebook.com/DomowaKuchniaKruszwicy/ w Serwisie Facebook,

poprzez zaznaczenie opcji „Lubię to” odnoszącej się do tej strony, 

2) „Komisja Konkursowa” – komisja czuwająca nad przebiegiem Konkursu, 

składająca się z osób wskazanych przez Organizatora, 

3) „Strona” – profil (podstrona) 

https://www.facebook.com/DomowaKuchniaKruszwicy/ w Serwisie Facebook,

4) „Serwis”- serwis społecznościowy Facebook, 

5) „Uczestnik” – osoba fizyczna, biorąca udział w Konkursie, spełniająca 

wymagania wskazane w § 2 ust. 3 Regulaminu. 

https://www.facebook.com/DomowaKuchniaKruszwicy/
https://www.facebook.com/DomowaKuchniaKruszwicy/
http://www.linea.pl/


§ 2 

1. Konkurs nie jest organizowany z udziałem, ani też sponsorowany, czy 

wspierany przez właściciela Serwisu. Facebook jest znakiem towarowym 

zastrzeżonym przez Facebook Inc., jego użycie na potrzeby niniejszego 

Konkursu następuje zgodnie z postanowieniami Regulaminu Serwisu. 

2. Facebook Inc. nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg 

Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować 

wyłącznie do Organizatora. 

3. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, która poza innymi 

warunkami wskazanymi w Regulaminie, spełnia łącznie poniższe kryteria: 

a) jest osobą fizyczną i nie jest pracownikiem lub współpracownikiem 

Organizatora lub członkiem ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, 

zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby 

pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w 

związkach partnerskich; 

b) jest osobą pełnoletnią i posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych; 

c) posiada konto w Serwisie, a dane zawarte w profilu tej osoby są prawdziwe, 

zgodne z regulaminem Serwisu; 

d) zaakceptowała Regulamin i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych na zasadach określonych w § 5 Regulaminu; 

e) wykona zadanie konkursowe zgodnie z Regulaminem, w terminie jego 

trwania (tj. od godziny 12.00 dnia 29.11.2018 – do godziny 23.59 dnia 

12.12.2018). Ogłoszenie wyników nastąpi w ciągu 14 dni od zakończenia 

konkursu. 

4. Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien: 

zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie wskazanymi w 

Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia 



któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku 

wykluczającego udział w Konkursie lub brak zgody na którykolwiek z 

warunków Konkursu wskazane w Regulaminie) – odstąpić od zgłoszenia swej 

osoby do udziału w Konkursie Brak spełnienia warunków uczestnictwa w 

Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika. 

5. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne (darmowe). 

§3

1. W ramach Konkursu Uczestnicy mają za zadanie: 

 Kupić margarynę Palmę z Kruszwicy, Zwykłą z 

Kruszwicy lub Mleczną z Kruszwicy w jednym ze sklepów

sieci TESCO i zachować dowód zakupu 

 Wysłać odpowiedź na pytanie: „Czym są dla Ciebie 

świąteczne wypieki?” oraz zrobić  zdjęcie swojego 

wypieku z jednym z wyżej wymienionych produktów i 

wysłać, dołączając kopię paragonu  za pośrednictwem 

formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie 

internetowej : www.domowakuchniakruszwicy.pl/tesco 

do godz. 23:59 dnia 12 grudnia 2018, 

 50 najbardziej smakowitych propozycji wygrywa kupony do sklepu 

sieci TESCO o wartości 100 zł. Najciekawsza praca konkursowa 

otrzymuje mikser planetarny marki KitchenAid Artisan 

5KSM125EER.

1a. Uczestnik Konkursu oświadcza, że przesłana odpowiedź na pytanie 

konkursowe oraz  zdjęcie są  jego autorstwa oraz udziela  Organizatorowi 

Konkursu licencji do ich wykorzystania na wszystkich polach eksploatacji z 

uwzględnieniem praw zależnych.

1b. Na zdjęciach konkursowych nie dopuszcza się umieszczania wizerunków 

dzieci.



2. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa Komisja 

Konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z trzech 

pracowników Organizatora. Komisja dokona także wyłonienia Laureata 

Konkursu.

4. Nagrodą jest mikser planetarny marki KitchenAid o wartości 2.049 PLN 

brutto oraz 50 kuponów o wartości 100 zł do sklepu TESCO. 

W przypadku nagrody głównej (miksera planetarnego marki KitchenAid, 

Organizator przyzna dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% 

wartości przyznanej nagrody. Od łącznej wartości nagród stanowiącej sumę 

wartości nagrody oraz wartości dodatkowej nagrody pieniężnej określonej 

powyżej, Organizator naliczy właściwy podatek na poczet podatku 

zryczałtowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991r., który zostanie przez 

niego potrącony i odprowadzony do właściwego Urzędu Skarbowego.

5. Zadaniem Komisji będzie w szczególności: a. nadzór nad prawidłowym 

przebiegiem Konkursu, b. wyłonienie zwycięzców Konkursu, c. stwierdzenie, że

uczestnik utracił prawo do nagrody zgodnie z Regulaminem, 

6. Informacje o Laureacie tj. imię nazwisko opublikowane zostaną na stronie 

konkursowej w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od daty ich wyłonienia. 

7. Laureat Konkursu zobowiązany jest do kontaktu z Organizatorem poprzez 

wysłanie maila na adres studio@linea.pl lub wiadomości prywatnej do 

strony Domowa Kuchnia Kruszwicy na portalu społecznościowym Facebook 

w przeciągu trzech dni od daty ich wyłonienia i dosłać przepis na wypiek ze 

zdjęcia przysłanego w ramach konkursu. W przypadku braku możliwości 

skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie w terminie do 14 

(czternastu) dni kalendarzowych od dnia wyłonienia zwycięzcy, nieodebrania 

przez nią nagrody lub w przypadku nie spełnienia wymogów w Regulaminie, 

nagroda przepada na rzecz Organizatora. 

8. Laureat zgadza się na udostępnienie przesłanej pracy konkursowej na 

profilu Domowa Kuchnia Kruszwicy oraz na stronie 



domowakuchniakruszwicy.pl. Na wyraźne życzenie laureata – materiały, które 

zostały przez niego przesłane, mogą zostać udostępnione anonimowo, bez 

kierowania do jego profilu.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia 

Konkursu. O powodach i przyczynach decyzji poinformuje Uczestników 

Konkursu na Stronie w Serwisie. 

§ 4 

1. W Konkursie nagrodzimy osobę, która podzieli się najbardziej interesującą i 

smakowitą, zdaniem Komisji,  pracą konkursową spełniającą wymagania 

konkursu. 

2. Nagród nie można wymienić na gotówkę, ani na inne nagrody. 

3. Uczestnicy Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na 

osoby trzecie. 

4. Uczestnik, któremu została przyznana Nagroda, ma prawo zrzec się prawa 

do przyznanej mu Nagrody, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie 

na piśmie. 

5. Niezależnie od pozostałych postanowień Regulaminu, Zwycięzca Konkursu 

traci prawo do Nagrody, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się 

błędne lub nieprawdziwe, co uniemożliwi przekazanie mu Nagrody. 

6. Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest w terminie 3 (trzech) dni od daty 

otrzymania powiadomienia udzielić na nie odpowiedzi i podać dane do wysyłki,

adres mailowy. 

7. Nagroda zostanie wysłana na adres podany przez Laureata. Koszt wysyłki 

pokrywa Organizator. 

§ 5 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu przetwarzanych

w ramach niniejszego Konkursu jest Organizator. Dane osobowe Uczestników 

Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji Konkursu.



2. W sprawach związanych z  danymi osobowymi Uczestnika konkursu 

Organizator prosi o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail : 

studio@linea.pl

3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 miesiąca od daty zakoń-

czenia konkursu.

4. Uczestnik konkursu ma prawo  dostępu do jego danych osobowych, żądania 

od Administratora ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, a także do przeniesienia danych.

5. Uczestnik konkursu ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego 

przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej 

wycofania w tej samej formie  w jakiej udzielił zgody . Skorzystanie  z prawa do 

wycofania zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do mo-

mentu wycofania zgody.

6. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego.

7. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia 

uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w 

stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec w przypadku zaistnienia 

zdarzeń losowych. 

8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i 

obowiązuje do czasu jego zakończenia. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych powodów,

niezawinionych przez Organizatora, z zastrzeżeniem, że zmiany w Regulaminie 

nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników Konkursu. Informacja o 

zmianach Regulaminu zostanie opublikowana na stronie Konkursu. 

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet,

za pośrednictwem której Uczestnicy przesyłają zgłoszenia, jak również, za 

pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem. 



11. Uczestnicy niniejszego 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 

c. nie spamowania tablicy fanpage’a. 

12. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady 

Konkursu.


