
REGULAMIN KONKURSU

„TWÓJ PRZEPIS NA MIŁOŚĆ”

§ 1. DEFINICJE

Użyte w niniejszym regulaminie zwroty i wyrażenia oznaczają:

 Organizatorzy – (1)  Wydawnictwo Otwarte sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Smolki 5
lok. 302, 30-513 Kraków, wpisaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonym  przez Sąd  Rejonowy  dla  Krakowa–Śródmieścia  w Krakowie,  Wydział  XI
Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  numerem  KRS:  0000258848,  z  kapitałem
zakładowym  w  wysokości  400 000  zł,  NIP:  677-227-02-57,  REGON:  120262709;  oraz
(2) BBK SA z siedzibą w Kowalach, ul.  Magnacka 15A, 80-180 Kowale k/Gdańska, wpisaną
w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy
Gdańsk–Północ  w  Gdańsku,  VII  Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego pod
numerem  KRS  0000015349,  o  kapitale  zakładowym  510 000  zł  wpłaconym  w  całości,  
NIP 584-20-56-682, REGON 191337990, właściciela marki à Tab;

 Salon à Tab – znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej salon sprzedaży, w którym
Organizator  BBK  SA  z  siedzibą  w  Kowalach  prowadzi  detaliczną  sprzedaż  artykułów
wyposażenia kuchennego pod marką àTab;

 Uczestnik  – osoba, która skutecznie przystąpiła do Konkursu poprzez  wysłanie formularza
konkursowego wraz z Projektem konkursowym w aplikacji konkursowej na stronie internetowej
pod adresem: www.otwarte.eu/przepisynamilosc;

 Konkurs  – organizowany  przez  Organizatorów  na  stronie  internetowej  pod  adresem:
www.otwarte.eu/przepisynamilosc konkurs  z  dziedziny  nauki,  kultury,  sztuki,  dziennikarstwa
i sportu pod nazwą „Twój przepis na miłość”, którego przedmiotem jest przygotowanie Projektu
konkursowego obejmującego przepis na miłość zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie;

 Projekt konkursowy  – zamieszczony przez Uczestnika w aplikacji konkursowej na stronie
internetowej  www.otwarte.eu/przepisynamilosc  autorski  projekt  przepisu  na  miłość
przedstawiony w wybranej formie: opis słowny, zdjęcie, rysunek, grafika;

 Regulamin –  niniejszy  regulamin  określający  warunki,  na  jakich  odbywa  się  Konkurs,
w szczególności prawa i obowiązki Uczestników i Organizatorów Konkursu. 

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Organizatorów. 

2. Konkurs trwa od dnia 20 lipca 2016 roku od godz. 9.00 do dnia 21 sierpnia 2016 roku do
godziny 24.00.

3. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.
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§ 3. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami  Konkursu  mogą  być  wyłącznie  osoby  fizyczne,  które  najpóźniej  w  chwili
rozpoczęcia Konkursu ukończyły 18 lat, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz
miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a także skutecznie przystąpiły do
Konkursu w sposób opisany w § 4 ust. 2 Regulaminu. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły
13 rok  życia  mogą  brać  udział  w  Konkursie  jedynie  za  wyraźną  uprzednią  pisemną  zgodą
rodziców lub opiekunów prawnych. 

2. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające
osobowości prawnej, jak również pracownicy i przedstawiciele któregokolwiek z Organizatorów
oraz  innych  podmiotów  biorących  bezpośredni  udział  w  przygotowaniu  i  przeprowadzeniu
Konkursu,  w  tym  członkowie  Komisji  Konkursowej,  członkowie  ich  rodzin  oraz  osoby
najbliższe.

§ 4. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU 

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa Komisja Konkursowa. Komisja Konkursowa
składa  się  z  sześciu  członków, w  tym  trzech  członków powoływanych  przez Wydawnictwo
Otwarte sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie oraz trzech członków powoływanych przez BBK SA
z siedzibą  w Kowalach.  Do  zadań  Komisji  należy  nadzór  nad  prawidłowym  przebiegiem
Konkursu, wyłonienie laureatów Konkursu (w liczbie dziesięciu), ogłoszenie wyników Konkursu
oraz rozpatrywanie skarg zgłaszanych przez Uczestników.

2. Aby przystąpić do Konkursu należy:
a) zapoznać się z Regulaminem,
b) zarejestrować  się  w  aplikacji  konkursowej  na  stronie  internetowej:
www.otwarte.eu/przepisynamilosc, podając imię, nazwisko oraz adres e-mail Uczestnika,
c) zamieścić  w  aplikacji  konkursowej,  o  której  mowa  powyżej,  Projekt  konkursowy
zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym paragrafie.

3. Projekty konkursowe muszą być przejawem oryginalnej  twórczości  Uczestnika i  nie mogą
naruszać  praw  osób  trzecich,  a  także  norm  obyczajowych  –  w  szczególności  nie  mogą
prezentować treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, zawierających elementy
erotyczne,  obsceniczne,  obrażające  uczucia  innych  osób,  w  tym  również  uczucia  religijne,
przedstawiających przemoc, treści rasistowskie oraz materiały chronione prawami wyłącznymi
lub naruszające prawo do prywatności.

4. Tekst lub ewentualne zdjęcie, rysunek lub grafika stanowiące element Projektu konkursowego
powinny mieć charakter autorski.

5. Oceniając nadesłane Projekty konkursowe, Komisja Konkursowa weźmie pod uwagę przede
wszystkim kreatywność, poprawność stylistyczną (w zakresie opisu) oraz oryginalność. 

6. Warunkiem  udziału  w  Konkursie  jest  zamieszczenie  Projektu  konkursowego  w  aplikacji
konkursowej na stronie internetowej: www.otwarte.eu/przepisynamilosc zgodnie z wymaganiami
określonymi w niniejszym paragrafie w terminie od dnia  20 lipca 2016 roku od godz. 9.00 do
dnia 21 sierpnia 2016 roku do godziny 24.00.

7. Każdy z  Uczestników Konkursu może nadesłać  dowolną liczbę Projektów konkursowych,
jednak Komisja Konkursowa może mu przyznać tylko jedną nagrodę. 
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8. Nadesłane Projekty konkursowe powinny spełniać następujące wymagania:
a) w przypadku zdjęcia, grafiki lub rysunku:

 powinno być własnoręcznie wykonane i mieć charakter autorski, 
 format: JPG, GIF, PNG
 waga: max. 10 MB

b) w przypadku opisu:
 opis powinien przestawiać autorski przepis na miłość Uczestnika, z zastrzeżeniem ust.
4 powyżej;
 opis powinien składać się z nie więcej niż 1000 znaków (w tym znaki specjalne).

9. Przesyłając Projekt konkursowy, Uczestnik oświadcza i odpowiada za to, że: 
a) nadesłany  Projekt  konkursowy  jako  projekt  jego  autorstwa  jest  przejawem  jego
oryginalnej twórczości o indywidualnym charakterze, 
b) przysługują  mu  autorskie  prawa  majątkowe  i  osobiste  do  przesłanego  Projektu
konkursowego, w tym prawo do wysłania go na Konkurs, 
c) nadesłany Projekt  konkursowy nie  narusza  praw osób trzecich,  nie  jest  obciążony
prawami osób trzecich, a osoby trzecie nie zgłaszają w tym zakresie żadnych roszczeń, 
d) uzyskał  wszelkie  zezwolenia  lub  zgody prawem wymagane  na  korzystanie  z  tego
materiału, o ile są one konieczne lub potrzebne do wykorzystania Projektu konkursowego.

10.Jednocześnie  Uczestnik  oświadcza,  że  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  ewentualne
naruszenie  praw  własności  intelektualnej  lub  dóbr  osobistych  osób  trzecich,  związanych  z
nadesłanym  Projektem  konkursowym.  W  przypadku,  gdy  w  trakcie  korzystania  lub
rozporządzania  Projektu konkursowego przez  któregokolwiek z  Organizatorów na  warunkach
określonych w Regulaminie, przeciwko któremukolwiek z tych podmiotów wystąpi jakakolwiek
osoba  trzecia  z uzasadnionymi,  udokumentowanymi  roszczeniami  w  tym zakresie,  Uczestnik
zobowiązuje się do zwolnienia Organizatorów z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu, jak
również zobowiązuje się do pokrycia udokumentowanych kosztów administracyjnych i obsługi
prawnej.

11.Przesyłając Projekt konkursowy, Uczestnik udziela do czasu zakończenia ogłaszania wyników
Konkursu na stronie internetowej www.otwarte.eu/przepisynamilosc niewyłącznej, nieodwołalnej
zgody na korzystanie z Projektu konkursowego przez każdego z Organizatorów na następujących
polach eksploatacji:

a) utrwalanie  i  zwielokrotnianie  dowolną  techniką,  w  tym  techniką  drukarską,
kserograficzną,  fotograficzną,  technikami  reprograficznymi,  techniką  zapisu
magnetycznego,  laserowego  lub  techniką  cyfrową,  w  tym  fotokopiowanie  i
mikrokopiowanie, 
b) wprowadzania materiału do pamięci  komputera i  do własnych baz danych bądź w
postaci  oryginalnej,  bądź  w  postaci  fragmentów,  przesyłanie  sieciami  wewnętrznymi
i z wykorzystaniem Internetu;
c) w zakresie rozpowszechniania Projektu konkursowego w sposób inny niż określony
powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie
i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Projektu konkursowego w taki sposób, aby
każdy  mógł  mieć  do  niego  dostęp  w  miejscu  i  w  czasie  przez  siebie  wybranym,
w szczególności  za  pośrednictwem  Internetu  lub  innych  sieci  komputerowych,  sieci
telefonii  komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób,  w tym przy pomocy przekazu
telekomunikacyjnego lub satelitarnego.

12.Organizatorzy  zastrzegają,  że  wszelkie  formy  nieuczciwej  rywalizacji  mające  na  celu
mataczenie w Konkursie są zabronione. Tym samym, w uzasadnionych przypadkach, gdy któryś
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z Uczestników  dopuści  się  takich  praktyk,  Organizatorzy  mają  prawo  usunąć  jego  Projekt
konkursowy z Konkursu.

13.Rozstrzygnięcie Konkursu (opublikowanie wyników) nastąpi w dniu 31 sierpnia 2016 roku
o godzinie  16.00. Imiona  laureatów  wraz  z  wybranymi  Projektami  konkursowymi  zostaną
opublikowane na stronie internetowej  www.otwarte.eu/przepisynamilosc i będą dostępne przez
okres  jednego  miesiąca  od  dnia  ogłoszenia  wyników.  Z  laureatami  Konkursu  Organizator –
Wydawnictwo Otwarte sp. z o.o. – będzie kontaktował się w terminie do dnia 21 września 2016
roku na adres e-mail podany przez Uczestników podczas rejestracji.

14.Laureaci Konkursu będą proszeni o podanie danych niezbędnych do przekazania nagród.

§ 5. NAGRODY 

1. Fundatorami nagród w Konkursie są Organizatorzy. 

2. Do wygrania jest dziesięć nagród.

3. Każda nagroda będzie się składać z  pakietu pięciu książek (Przepisy na miłość i zbrodnię,
Babska Stacja, Coś niebieskiego, W krainie srebrnej rzeki, Powrót do Daringham Hall) o wartości
178,68 zł  brutto oraz  karty podarunkowej do Salonu à Tab o wartości  150 zł.  Łączna wartość
jednej nagrody to 328,68 zł brutto.

4. W terminie  7  dni  od  daty  ogłoszenia  wyników i  otrzymania  informacji  od  Wydawnictwa
Otwartego sp. z o.o., o której mowa w § 4 ust. 14 zdanie ostatnie, laureaci Konkursu zobowiązani
są do kontaktu e-mailowego z  Organizatorem – Wydawnictwem Otwartym sp. z o.o. – w celu
przekazania informacji niezbędnych do przekazania nagród. W przypadku niedotrzymania tego
terminu nagrody  przepadają.  Adres  do  kontaktu  zostanie  podany w aplikacji  konkursowej  na
stronie internetowej www.otwarte.eu/przepisynamilosc wraz z ogłoszeniem wyników Konkursu.

5. W  przypadku,  o  którym  mowa  w  ust.  3  powyżej,  laureatowi  nie  przysługuje  żadna
rekompensata z tytułu utraty nagrody. 

6. Nagród nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny.

7. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

§ 6. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Podane  przez  Uczestnika  dane  osobowe  będą  przetwarzane  przez  Organizatora  –
Wydawnictwo Otwarte sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.),
zwaną  dalej  Ustawą  o  ochronie  danych  osobowych,  wyłącznie  w  celach  związanych  z
organizacją i przeprowadzeniem Konkursu. 

2. Administratorem  danych  osobowych  Uczestników  jest  Wydawnictwo  Otwarte  sp.  z  o.o.
z siedzibą w Krakowie.
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3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi Uczestnikom
udział w Konkursie.

4. Uczestnicy  mają  prawo  dostępu  do  swoich  danych  osobowych,  ich  aktualizacji  oraz  do
żądania ich usunięcia na warunkach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych.

§ 7. SKARGI

1. Skargi dotyczące Konkursu mogą być składane nie później niż w terminie 30 dni od dnia
zakończenia Konkursu w formie pisemnej, najlepiej listem poleconym, na adres:  Wydawnictwo
Otwarte sp. z o.o., ul. Smolki 5 lok. 302, 30-513 Kraków, z dopiskiem: „Konkurs – Twój przepis
na miłość”. 

2. Skarga powinna zawierać imię i nazwisko wnoszącego skargę, adres korespondencyjny oraz
opis okoliczności stanowiących podstawę skargi.

3. Organizatorzy rozpatrują skargę w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Wnoszący skargę
zostanie  powiadomiony  o  wyniku  rozpatrzenia  skargi  listem  poleconym  wysłanym  na  adres
korespondencyjny wskazany w skardze.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizatorzy nie  ponoszą kosztów związanych z dostarczeniem i  wykonaniem Projektów
konkursowych przez Uczestników Konkursu.

2. Organizatorzy nie  ponoszą odpowiedzialności  za  problemy techniczne,  powstałe  w trakcie
przesyłania Projektów konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w ich zgłoszeniu.

3. W  przypadku  naruszenia  Regulaminu  przez  Uczestnika  Komisja  Konkursowa  może  go
wykluczyć na każdym etapie Konkursu.

4. Postanowienia niniejszego Regulaminu oraz obowiązujące przepisy prawa stanowią podstawę
przeprowadzenia Konkursu.

5. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www.otwarte.eu/przepisynamilosc.
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