Regulamin konkursu kulinarnego „Kulinarni Wymiatacze”

§1
DEFINICJE
Użyte w niniejszym regulaminie sformułowania mają następujące znaczenie:
1. Regulamin – niniejszy regulamin.
2. Organizator – PHU Lubinpex sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Księcia Ludwika I nr 1,
59-300 Lubin, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego
pod
numerem
KRS
0000073453,
Regon:
390577504,
NIP 692-000-06-16.
3. Konkurs – konkurs przeprowadzony przez Organizatora na zasadach określonych
w Regulaminie. Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie 18.03.2017-30.04.2017r.
4. Uczestnik – osoba fizyczna biorąca udział w Konkursie wykonująca czynności
określone w Regulaminie.
5. Nagroda – wygrana obejmująca świadczenia rzeczowe lub finansowe, jakie
Organizator wydaje Uczestnikowi na zasadach określonych w Regulaminie.
6. Dane osobowe – informacje dotyczące Uczestnika.
7. Audycja – audycja telewizyjna pod tytułem „Kulinarni Wymiatacze” emitowana
w TV Regionalnej, a także za pośrednictwem innych dostępnych kanałów dystrybucji
przekazu video przez Organizatora oraz TV Regionalną (kanał YouTube, strona
internetowa, profil FB). Audycja składa się z różnych fragmentów Konkursu,
wyselekcjonowanych i zmontowanych przez TV Regionalną.
8. Jury – osoby fizyczne, nie będące Uczestnikami, wskazane przez Organizatora w celu
dokonania oceny Uczestników i wykonywanych przez nich zadań, a w dalszej
konsekwencji w celu wyłonienia zwycięzców Konkursu.
§2
UCZESTNICY
1. W Konkursie może wziąć udział wyłącznie osoba fizyczna, która spełnia łącznie
wszystkie poniższe warunki:
a) jest pełnoletnia;
b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
c) posiada stałe miejsce zamieszkania w Polsce lub posiada polskie obywatelstwo;
d) spełnia inne warunki określone w Regulaminie, w szczególności wynikające
z § 2 ust. 2 i ust 3 oraz § 3 ust. 3 Regulaminu.
2. W Konkursie biorą udział wyłącznie osoby amatorsko zajmujące się gotowaniem.

3.
4.
5.

6.

W Konkursie nie mogą brać udziału osoby, które zawodowo pracują lub pracowały
(bez względu na formę zatrudnienia) na stanowisku Szefa Kuchni, Kucharza lub
pomocnika Kucharza w restauracji lub innym lokalu z branży gastronomicznej.
Złamanie tej zasady wiąże się z wyeliminowaniem uczestnika z Konkursu.
W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz ich małżonkowie.
W Konkursie nie mogą brać udziału osoby, w stosunku do których toczy się
jakiekolwiek postępowanie karne.
Przystąpienie do Konkursu poprzez wykonanie czynności, o których mowa
w § 3 Regulaminu, oznacza że Uczestnik:
a) akceptuje warunki Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania;
b) wyraża zgodę na nieodpłatne uczestnictwo w Audycji w zakresie określonym
w Regulaminie oraz w działaniach marketingowych i promocyjnych według
wskazania Organizatora w trakcie produkcji i emisji Audycji oraz po jej
zakończeniu;
c) wyraża zgodę na wielokrotne (nieograniczone ilościowo) korzystanie przez
Organizatora ze swojego wizerunku, głosu i wypowiedzi w całości lub
w wybranych fragmentach oraz przenosi prawa do zarejestrowanych materiałów
na rzecz Organizatora w celu produkcji i emisji Audycji oraz jej reklamy
i promocji;
d) wyraża zgodę na to, że występ Uczestnika w Audycji i Konkursie może być
według dowolnego uznania Organizatora wykorzystywany zarówno w całości, jak
również w postaci dowolnych fragmentów;
e) akceptuje, że Uczestnik nie może w jakikolwiek sposób reklamować lub
promować w trakcie występu w Audycji i Konkursie jakichkolwiek towarów,
usług i/lub podmiotów, które nie zostały dostarczone przez Organizatora.
Zezwolenie, o którym mowa w § 2 ust. 5 lit b) i c) oraz przeniesienie praw, o którym
mowa w § 2 ust. 5 lit c) odnosi się do wszystkich znanych pól eksploatacji,
a w szczególności do:
a) utrwalania i/lub zwielokrotniania jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek
systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy
fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo,
b) wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera, do sieci
komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych,
c) publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp
do utworów i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie np. w ramach dowolnych stron
internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych,
w szczególności video on demand, pay-per-view, dostępnych m.in. w technice
downloading, streaming, IPTV, ADSL, DSL oraz jakiejkolwiek innej), a także
w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek
systemów i urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych i/lub komórkowych,
komputerów stacjonarnych i/lub przenośnych, a także przekazów
z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp.,
za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych),

d) publicznego wykonania, publicznego odtwarzania (m.in. za pomocą dowolnych
urządzeń analogowych i/lub cyfrowych posiadających w szczególności funkcje
przechowywania i odczytywania plików audio i/lub video np. komputerów,
odbiorników radiowych lub telewizyjnych, projektorów, telefonów stacjonarnych
lub komórkowych, odtwarzaczy MP3, iPod, iPhone itp.),
e) wystawiania, wyświetlania, użyczania i/lub najmu egzemplarzy Audycji lub
fragmentów Audycji,
f) nadawania analogowego oraz cyfrowego wizji i/lub fonii (kodowane lub
niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub
technologii) przewodowe oraz bezprzewodowe przez stację naziemną i/lub
za pośrednictwem satelity m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci
kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL,
ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.,
g) reemitowania analogowego oraz cyfrowego wizji i/lub fonii (kodowane lub
niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub
technologii) m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych,
połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL,
jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.
7. Zezwolenie i przeniesienie praw o których mowa w § 2 ust. 5 i 6 nie są ograniczone
ani czasowo ani terytorialnie.
§3
ZGLOSZENIA DO KONKURSU
1. Aby wziąć udział w Audycji i Konkursie należy dokonać zgłoszenia poprzez
wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Formularz zgłoszeniowy jest zamieszczony
na stronie internetowej Organizatora www.lubinpex.com.pl, a także w prasie
„Wiadomości Lubińskie” oraz „Puls Regionu”. Formularz dostać można również
u obsługi restauracji: Oberża Skarbek w Lubinie, Oberża Pod Szybem przy drodze S3
(za Polkowicami, kierunek Nowa Sól) oraz w Oberży Piastowskiej w Legnicy.
2. Aby zgłoszenie zostało uznane za ważne, formularz powinien być wypełniony
prawidłowo, a więc powinien zawierać odpowiedzi na wszystkie wskazane
w formularzu pytania.
3. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 17.03.2017r.
4. Wypełniony formularz powinien być dostarczony do siedziby Organizatora przy
ul. Księcia Ludwika I nr 1 w Lubinie (koperta z dopiskiem Dział Marketingu –
Konkurs Kulinarny), mailowo na adres marketing@lubinpex.com.pl lub pozostawiony
u obsługi restauracji wskazanych w § 3 ust. 1.
5. Wypełnienie formularza wiąże się z podpisaniem:
a) oświadczenia o zgodzie na rozpowszechnianie wizerunku osoby zgłaszającej się,
b) oświadczeniem zgłaszającego, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego
warunki oraz spełnia wymogi dla Uczestnika;
c) oświadczenia o zachowaniu poufności;

d) oświadczenie zgłaszającego, że nie zajmował się lub nie zajmuje się zawodowo
gotowaniem, to jest nie pracował lub nie pracuje (bez względu na formę
zatrudnienia) na stanowisku Szefa Kuchni, Kucharza lub Pomocnika Kucharza
w restauracji lub innym lokalu gastronomicznym;
e) oświadczenie zgłaszającego, że udziela Organizatorowi bezpłatnie, bez ograniczeń
czasowych i terytorialnych prawa do korzystania z przepisów
i receptur na przygotowywane przez siebie potrawy.
6. Formularz wraz z oświadczeniami powinny być czytelnie podpisane.
§4
OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW
1. Uczestnicy akceptują, że w trakcie Audycji i Konkursu będą podlegać ocenie Jury,
a ocena ta może być zarówno pozytywna, jak i negatywna. W przypadku oceny
negatywnej Uczestnikowi mogą zostać wytknięte błędy, może zostać skrytykowany
jego sposób postępowania przy wykonywaniu zadania konkursowego, a taka
negatywna ocena i reakcja Uczestnika będzie utrwalona i rozpowszechniona zgodnie
z zapisem w §2 ust. 6 i 7 (pola eksploatacji).
2. Uczestnicy zobowiązują się do:
a) umożliwienia wykonania im zdjęć;
b) stawiania się w porach wskazanych przez Organizatora w miejsca, w których
odbywać się będą etapy Konkursu;
c) wykonywania zadań konkursowych zleconych przez Jury;
d) brania aktywnego udziału w przedsięwzięciach towarzyszących Audycji
i Konkursowi, na przykład w przedsięwzięciach promujących Audycję, Konkurs,
Organizatora lub jego produkty.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z udziału w Audycji
i Konkursie w przypadku:
a) w którym taki udział mógłby stwarzać niebezpieczeństwo dla zdrowia Uczestnika
lub innych osób, ewentualnie ryzyko narażenia na szkodę majątkową lub
niemajątkową Uczestnika lub innych osób,
b) niewykonywania zaleceń i wskazówek Organizatora i jego przedstawicieli,
c) nieprzestrzegania terminów określonych w ustalonym przez Organizatora
harmonogramie realizacji Audycji,
d) złamania zasad poufności obowiązujących Uczestnika
e) stwierdzenia nieprawdy w oświadczeniach przedłożonych Organizatorowi przed
przystąpieniem do Konkursu i Audycji
4. Uczestnik zobowiązuje się, iż podczas realizacji Audycji i Konkursu nie będzie
fotografował ani rejestrował pracy ekipy realizacyjnej, innych Uczestników, członków
Jury na jakichkolwiek urządzeniach rejestrujących obraz i / lub dźwięk.
5. Uczestnicy, podczas całego czasu trwania realizacji i emisji Audycji oraz trwania
Konkursu nie mogą kontaktować się z prasą i wszelkimi innymi mediami oraz mają
obowiązek zachowania całkowitej poufności wszelkich informacji uzyskanych bądź
zdobytych w związku i przy okazji udziału w Konkursie, w tym w szczególności

informacji technicznych, technologicznych, handlowych, organizacyjnych,
personalnych, a także pomysłów i koncepcji Audycji i jej promocji jak również
informacji o przebiegu poszczególnych etapów Konkursu i Audycji oraz informacji
o zadaniach wykonywanych w Audycji, o Jury, o Uczestnikach, o Uczestnikach
odpadających w poszczególnych etapach Konkursu i Audycji, o zwycięzcy Konkursu,
etc.
6. Wszystkie wywiady, jakich udzielają Uczestnicy muszą być autoryzowane przez
Organizatora – aż do końca premierowej emisji ostatniego odcinka Audycji.
§5
PRZEBIEG KONKURSÓW
1. Etap pierwszy – CASTING:
a) Do etapu pierwszego dopuszcza się wszystkie osoby, które dokonały zgłoszenia
za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego oraz wypełniły wszystkie
zobowiązania przewidziane w § 3.
b) Na etap pierwszy Uczestnicy powinni zgłosić się z przygotowanymi przez siebie
daniami, które zostaną poddane ocenie Jury.
c) Uczestnikom będzie przysługiwał dostęp do kuchenki indukcyjnej, celem
podgrzania dania.
d) Etap pierwszy odbędzie się dnia 18.03.2017r. w Restauracji Oberża Skarbek
w Lubinie, ul. Budowniczych LGOM 22
e) W wyniku pierwszego etapu zostanie wyłonionych 16 osób do etapu drugiego.
f) Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru Uczestników spoza wyłonionych
szesnastu osób, w przypadku gdyby któraś z tych osób wycofała się z Konkursu.
g) Po zakończonej prezentacji potrawy (potraw) przed Jury, Uczestnik może zostać
poproszony przez Organizatora o udział w dodatkowych dogrywkach zdjęć.
h) Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania zasad poufności dotyczących
przebiegu każdego etapu.
2. Etap drugi – KONKURS:
a) Do etapu drugiego wchodzi 16 Uczestników.
b) Uczestnicy zostają podzieleni przez Jury na 4 zespoły po 4 Uczestników każdy.
c) W każdym odcinku Konkursu udział bierze inny zespół.
d) W każdym odcinku spośród 4 Uczestników wyłaniany jest jeden zwycięzca.
e) Jury dokonując wyboru w/w Uczestników, kieruje się różnymi kryteriami.
W szczególności, lecz nie wyłącznie, Jury bierze pod uwagę umiejętności
kulinarne, pomysłowość, wygląd, smak i zapach potraw; szybkość, prezencję
Uczestnika, a także jego umiejętność zaprezentowania się przed kamerą
i odporność fizyczną i psychiczną na stres spowodowany udziałem
w wieloosobowym przedsięwzięciu, rejestrowanym za pomocą kamer.
f) W każdym odcinku, Organizator przewidział jedną „Dziką Kartę”, dla Uczestnika,
który zdaniem Jury zasługuje na przejście do Finału.

g) W etapie drugim Konkursu Organizator zapewnia Uczestnikom produkty
żywnościowe do przygotowania potraw oraz całą niezbędną infrastrukturę
i akcesoria kuchenne.
h) Po zakończonej prezentacji potrawy (potraw) przed Jury, Uczestnik może zostać
poproszony przez Organizatora o udział w dodatkowych dogrywkach zdjęć.
i) Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania zasad poufności dotyczących
przebiegu drugiego etapu.
3. Etap trzeci - FINAŁ
a) Do finału wchodzi maksymalnie 8 uczestników (4 zwycięzców drugiego etapu
oraz ewentualnie 4 zdobywców „Dzikiej Karty”).
b) Finał odbędzie na imprezie „Lubinpex Grill Party” dnia 13.05.2017 r.
c) Ogłoszony przez Jury Zwycięzca etapu Finał nabywa prawo do Nagrody.
d) Jury dokonując wyboru w/w Uczestników, kieruje się różnymi kryteriami.
W szczególności, lecz nie wyłącznie, Jury bierze pod uwagę umiejętności
kulinarne, pomysłowość, wygląd, smak i zapach potraw; szybkość, prezencję
Uczestnika, a także jego umiejętność zaprezentowania się przed kamerą
i odporność fizyczną i psychiczną na stres spowodowany udziałem
w wieloosobowym przedsięwzięciu, rejestrowanym za pomocą kamer.
§6
ZADANIA KONKURSOWE I JURY
1. Zadania konkursowe są ustalane na bieżąco przez Jury i komunikowane Uczestnikom
po rozpoczęciu Konkursu.
2. Zadania dotyczą szeroko rozumianej sztuki kulinarnej i zasadniczo sprawdzają wiedzę,
umiejętności i pomysłowość Uczestników w tym zakresie. W żadnym wypadku jednak
w Konkursie nie będzie pojawiać się losowanie mające na celu wyłonić Uczestnika
do Konkursu.
3. Wyłącznie Jury przysługuje prawo wyboru tematyki i zakresu, jak również rodzaju
zadania konkursowego.
4. O prawidłowości lub ocenie wykonanego przez Uczestnika zadania decyduje wyłącznie
Jury.
5. Jury składa się z osób fizycznych wybranych wyłącznie przez Organizatora.
6. Organizator przewiduje, że w skład Jury będą wchodzić minimum trzy osoby. Skład Jury
może być zmieniony przez Organizatora, zarówno poprzez zmianę poszczególnych
członków Jury, jak i poprzez rozszerzenie składu osobowego Jury.
7. Przy ocenie Uczestników i wykonywanych przez nich działań Jury bierze pod uwagę
różnorodne kryteria, takie jak: umiejętności i wiedzę z zakresu sztuki kulinarnej, wygląd,
smak i zapach potraw, szybkość, zręczność i pomysłowość Uczestników, a także sposób
prezentacji potraw przez Uczestnika.
8. Wyłącznie Jury jest uprawnione do dokonywania oceny zadań wykonywanych przez
Uczestników, w tym do przyznawania ocen według ustalonej przez Jury skali i kryteriów
opisanych w poszczególnych etapach przebiegu Konkursu w §5 niniejszego Regulaminu.

9. Przy dokonywaniu eliminacji Uczestników poszczególnych etapów Konkursu, Jury
podejmuje wspólną decyzję.
10. Poczynając od drugiego etapu Konkursu - decyzje stanowiące o przejściu Uczestnika
do kolejnego etapu Konkursu zależą od decyzji Jury, w skład którego wchodzą minimum
3 osoby. Jury podejmuje decyzje jawnie, zwykłą większością głosów. W przypadku
nieobecności jednego z jurorów (przypadek losowy) podczas Konkursu – Organizator
ustanawia jurorem inną, wybraną przez siebie osobę, która na czas zastępstwa przejmuje
obowiązki głosowania za nieobecnego jurora.
§7
NAGRODY
1. Organizator zapewnia Nagrody w Konkursie, zarówno dla zwycięzców
poszczególnych odcinków etapu drugiego, jak również dla zwycięzcy etapu
finałowego. O nagrodach w każdym z czterech odcinków drugiego etapu, Uczestnicy
będą dowiadywali się przed rozpoczęciem etapu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy zwycięzca Konkursu spełnia
określone w Regulaminie warunki. W tym celu Organizator może żądać
od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź
przedłożenia określonych dokumentów niezbędnych do weryfikacji Uczestnika
i wydania Nagrody. Niespełnienie warunków Konkursu lub innych warunków
wynikających z przepisów prawa lub Regulaminu, w tym odmowa spełnienia
warunków określonych w niniejszym punkcie uprawnia Organizatora do odmowy
przyznania lub wydania Nagrody.
3. Uczestnik otrzymuje Nagrodę, o której mowa w ust. 1 pomniejszoną o wartość
należności publicznoprawnych (podatków), jakie pobiera i odprowadza Organizator
w związku z przekazaniem Uczestnikowi Nagrody w Konkursie.
4. Organizator wyda uprawnionemu Uczestnikowi Nagrodę w terminie 30 (słownie:
trzydzieści) dni, od dnia premierowej emisji finałowego odcinka.
5. Przez wydanie Nagrody pieniężnej (o ile takowa zaistnieje) rozumie się złożenie przez
Organizatora w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim polecenia przelewu
bankowego w odpowiedniej instytucji, takiej jak bank, Poczta Polska lub inne
przedsiębiorstwo zawodowo zajmujące się doręczaniem przesyłek lub pośrednictwem
w realizacji przelewów bankowych.
6. Z zastrzeżeniem postanowień §7 ust. 1. – 5. Regulaminu Uczestnikom nie przysługuje
jakiekolwiek wynagrodzenie w związku z udziałem w Konkursie.
7. Uczestnicy nie mogą domagać się od Organizatora zwrotu jakichkolwiek kosztów
w związku z udziałem w Konkursie, ani utraconych zarobków.
8. Za wydanie Nagrody w Konkursie i odprowadzenie prawem wymaganych podatków
odpowiada Organizator.

§8
DANE OSOBOWE
1. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane przez Organizatora (PHU „Lubinpex”
Sp. z o.o., ul. Księcia Ludwika I nr 1, 59-300 Lubin), wyłącznie w celu i zakresie
niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu, to jest w celu identyfikacji Uczestnika,
wydania Nagrody i ewentualnie publicznego podania imienia i nazwiska zwycięzcy –
nie dłużej niż przez okres przeprowadzania Konkursu i do przedawnienia
ewentualnych roszczeń.
2. Organizator będzie przechowywał Dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi
przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom
nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem
z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
3. Organizator nie będzie przekazywał Danych osobowych innym podmiotom.
4. Organizator może zwrócić się do Uczestnika z prośbą o wyrażenie zgody
na przetwarzanie innych danych osobowych Uczestnika lub dla innych celów
wyraźnie wskazanych przez Organizatora.
5. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich Danych osobowych oraz
do ich poprawiania. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania Danych
osobowych należy kierować do Organizatora na adres: ”PHU „Lubinpex” Sp. z o.o.,
ul. Księcia Ludwika I nr 1, 59-300 Lubin”.
6. Podanie Danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie Danych
osobowych niezbędnych do kontaktu lub weryfikacji Uczestnika lub prawa
do Nagrody może prowadzić do wykluczenia z Konkursu lub do odmowy przyznania
prawa do Nagrody.
§10
NARUSZENIE ZASAD REGULAMINU
1. W przypadku naruszenia przez Uczestnika zasad określonych w Regulaminie,
Uczestnik może zostać wykluczony z dalszego uczestniczenia w Konkursie
i pozbawiony prawa do Nagrody.
2. W przypadku nie dotrzymania zasad poufności określonych szczegółowo
w formularzu o zachowaniu poufności, w tym rozpowszechnieniu informacji uzyskanych bądź zdobytych w związku i przy okazji udziału w Konkursie i Audycji na forach publicznych, tzw. portalach społecznościowych, w prasie, telewizji, radio,
Internecie dotyczących przebiegu poszczególnych etapów Konkursu i Audycji oraz
informacji o zadaniach wykonywanych w Audycji, o Jury, o Uczestnikach, o osobach
odpadających w poszczególnych etapach Konkursu i Audycji, o zwycięzcy Konkursu,
etc., Uczestnik ponosi odpowiedzialność prawną określoną w odpowiednich
przepisach prawa lub wynikającą z umowy zawartej z Organizatorem.
3. Wykluczenie z uczestnictwa w Audycji i Konkursie i pozbawienie prawa do Nagrody
ma miejsce w szczególności w przypadku ujawnienia, że Uczestnik znał zadania
konkursowe zanim zostały one ujawnione wszystkim Uczestnikom, czy korzystał

z pomocy nieprzewidzianej Regulaminem, albo ujawnienia, że Uczestnik nie spełnia
warunków określonych w Regulaminie.
§11
PRAWIDŁOWOŚĆ PRZEBIEGU KONKURSU I REKLAMACJE
1. Kontrolę prawidłowości przebiegu Konkursów sprawuje Organizator.
2. Z przebiegu finałowego etapu Konkursu sporządza się protokół, który podpisywany
jest przez przedstawiciela Organizatora, który w szczególności potwierdza przyznanie
Nagrody zwycięzcy Konkursu.
3. Organizator rozpatruje wszelkie reklamacje Uczestników Konkursu związane
z Konkursem.
4. Reklamacje powinny zostać złożone w formie pisemnej w nieprzekraczalnym terminie
14 dni od daty zakończenia Konkursu (edycji Konkursu), w którym brał udział
Uczestnik i którego dotyczy reklamacja. Jeżeli podstawą reklamacji jest zdarzenie
zaistniałe po zakończeniu Konkursu reklamacja powinna być złożona
w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty tego zdarzenia.
5. W przypadku przesłania reklamacji za pośrednictwem poczty decyduje data stempla
pocztowego.
6. Uczestnicy zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu ich reklamacji listem poleconym,
wysłanym najpóźniej w ciągu 14 dni od momentu rozpatrzenia reklamacji przez
Organizatora, pod warunkiem podania adresu zwrotnego, na który ma być wysłana
odpowiedź.
7. Reklamacje powinny być przesyłane listem poleconym na adres Organizatora:
ul. Księcia Ludwika I nr 1, 59-300 Lubin z dopiskiem: „Kulinarni Wymiatacze reklamacja”.
8. Każda reklamacja powinna zawierać co najmniej wskazanie jej autora
(imię i nazwisko oraz adres doręczeń), jak również zarzuty związane z udziałem w
Konkursie autora reklamacji.
9. Decyzja Organizatora rozstrzygająca reklamację jest ostateczna.
§12
PUBLIKACJA REGULAMINU
1. Regulamin znajduje się do wglądu w siedzibie PHU „Lubinpex” Sp. z o.o., ul. Księcia
Ludwika I nr 1, 59-300 Lubin, na witrynie internetowej www.lubinpex.com.pl oraz
na stronie internetowej www.restauracjaoberza.pl.
2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego podpisania i publikacji tj.:
6 marca 2017.

§13
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
1. Zgłaszanie się do Konkursu przez osoby nieuprawnione
2. Szkody powstałe na skutek wykonania nieprawidłowego zgłoszenia do Konkursu
3. Przerwy w emisji Audycji i organizacji Konkursu spowodowane wskutek awarii lub
innych problemów technicznych niezależnych od Organizatora
4. Zgłaszanie się do Konkursu i udział w Konkursie w sposób niezgodny z Regulaminem
lub bez zapoznania się z zasadami Regulaminu, w tym również wynikające
z niewłaściwego jego zrozumienia.

