REGULAMIN KONKURSU „MATJAS NA WIDELCU”
§ 1 Postanowienia ogólne
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Organizatorem Konkursu „Matjas na widelcu”, zwanej dalej „Konkursem” jest GPD
Advertising Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Poznaniu (60-829) przy ulicy Roosevelta 18,
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod nr KRS 0000444228, NIP 7811789048, REGON 300385284 (dalej
„Organizator”).
Konkurs organizowany jest na zlecenie spółki Lisner sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 38/42,
60-479 Poznań, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000019103, NIP: 9230024807 i ma na
celu promowanie i reklamę ww. spółki i jej produktów.
Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu,
nadzoru nad jego przeprowadzeniem, a także zasady postępowania reklamacyjnego
(dalej "Regulamin").
Organizator Konkursu powoła komisję konkursową, w której skład wejdą przedstawiciele
Lisner Sp. z o.o. (dalej "Komisja Konkursowa"). Komisja Konkursowa sprawdzi
prawidłowe wykonanie zadania konkursowego pod względem formalnym (tj. w zakresie
spełniania warunków udziału w Konkursie) oraz wyłoni Laureatów Konkursu w oparciu
o kryteria określone w § 2 ust. 9 poniżej przez uczestników Konkursu. Do zadań Komisji
Konkursowej należy również stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,
podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z
Konkursem, w tym z interpretacją niniejszego Regulaminu.
Konkurs rozpoczyna się w dniu 14 listopada 2013 r. o godzinie 00:00:00, a kończy się
dnia 31 stycznia 2014 r. o godzinie 23:59:59 (dalej "Okres Trwania Konkursu").
W Konkursie nie mogą brać udziału: pracownicy Organizatora, pracownicy Lisner Sp. z
o.o. z siedzibą w Poznaniu, pracownicy Wide Open Sp. z o.o. oraz osoby
współpracujące z tymi podmiotami na innej podstawie niż stosunek pracy.
§ 2 Warunki wzięcia udziału w Konkursie i zasady przyznawania Nagród
W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne (zwane „Uczestnikami”) które:
a. mają ukończone 18 lat,
b. wykonają zadanie konkursowe, polegające na napisaniu własnego przepisu
potrawy z wykorzystaniem produktu Lisnera „Śledź a’la Matjas”, zrobieniu
własnego zdjęcia potrawy sporządzonej wg napisanego przepisu oraz
zaimportowaniu
zdjęcia
za
pomocą
umieszczonej
na
stronie
www.matjasnawidelcu.pl aplikacji konkursowej, oraz
c. prześlą zgłoszenie za pomocą prawidłowo wypełnionego formularza
konkursowego zamieszczonego na stronie www.matjasnawidelcu.pl (zwane
„Zgłoszeniem”), podając przy tym pseudonim, adres e-mail oraz wyrażą zgodę
na zamieszczenie nadesłanego zadania konkursowego na stronie internetowej
www.matjasnawidelcu.pl na czas trwania Konkursu oraz wyrażą zgodę na
przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z § 5 Regulaminu.
Zadanie konkursowe nadesłane przez Uczestnika nie może zawierać treści
dyskryminujących, wulgarnych, obrażających uczucia religijne, naruszających dobre
obyczaje i sprzecznych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Zgłoszone przez Uczestników zadania konkursowe będą podlegały weryfikacji przez
Organizatora pod kątem spełnienia wymogu określonego w ust. 2 powyżej. Pozytywnie
zweryfikowane Zadania zostaną opublikowane na stronie w ciągu 1 dnia roboczego od
ich zaimportowania zgodnie z ust. 1 niniejszego paragrafu. Zadania zawierające treści
wskazane w ust. 2 powyżej nie będą zamieszczane na stronie internetowej
www.matjasnawidelcu.pl i zostaną wykluczone z Konkursu. Uczestnik przystępując do
Konkursu oświadcza, że:
a. zapoznał się z Regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia. Uczestnik
zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również
potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w
Konkursie.
b. jest wyłącznym autorem zadania konkursowego, w tym przepisu oraz zdjęcia;
c. przysługują mu wszelkie autorskie prawa majątkowe do zadania konkursowego,
w szczególności do zdjęcia oraz przepisu;
d. zadanie konkursowe nie jest w żaden sposób obciążona oraz nie narusza praw
osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich i praw pokrewnych.
4. W przypadku, gdyby oświadczenie, o którym mowa powyżej okazało się nieprawdziwe z
winy Uczestnika, Uczestnik traci prawo do Nagrody, a w przypadku gdy osoby trzecie
wystąpią wobec Organizatora lub Lisner sp. z o.o. z roszczeniami z tytułu naruszenia ich
praw, Uczestnik zobowiązuje się do zwolnienia ww. podmiotów z odpowiedzialności oraz
pokryje poniesione przez nie szkody.
5. Z chwilą przystąpienia do Konkursu Uczestnik zobowiązuje się, że w przypadku
wygranej przeniesie na Organizatora w drodze zawartej pisemnej umowy autorskie
prawa majątkowe do Zadania na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006.90.631 j.t. ze zm.), w tym w
szczególności do wykorzystania i rozpowszechniania Zadania w Internecie praz prasie w
celach promocyjnych i reklamowych Lisner sp. z o.o. oraz produktów tej spółki. Wzór
umowy, o którym mowa wyżej stanowi załącznik do Regulaminu. Z chwilą wydania
nagrody następuje przeniesienie własności zadania konkursowego na Organizatora oraz
przeniesienie praw autorskich na warunkach określonych powyżej w umowie.
6. Uczestnik może przesłać więcej niż jedno Zgłoszenie na zasadach opisanych w
niniejszym Regulaminie.
7. W ramach Konkursu, przesłane przez Uczestników elementy Zgłoszenia tj. pseudonim
oraz zadanie konkursowe, zostaną zamieszczone na stronie www.matjasnawidelcu.pl.
8. W Konkursie zostanie wyłonionych 3 Laureatów.
9. Wyboru Laureatów dokona Komisja Konkursowa podczas obrad, które odbędą się w
ciągu 14 dni od dnia zakończenia Konkursu. Komisja Konkursowa przy wyborze
zwycięzców będzie się kierowała następującymi kryteriami:
a. Oryginalność i kreatywność przepisu potrawy
b. Odpowiedni dobór składników do potrawy
c. Estetyka podania potrawy wynikająca ze zgłoszonego zdjęcia
10. Komisja Konkursowa nie przedstawi ocen cząstkowych przy ogłaszaniu wyników
Konkursu. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej
odwołanie.
11. Uczestnik może wygrać w Konkursie tylko jedną Nagrodę opisaną § 3, niezależnie od
ilości Zgłoszeń.
12. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej mailowo na adres wskazany w
Zgłoszeniu w terminie 3 dni roboczych od dnia przeprowadzenia obrad, o których mowa
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w ust. 10 niniejszego paragrafu. Ponadto wyniki Konkursu będą ogłoszone na stronie
www.matjasnawidelcu.pl w postaci pseudonimu oraz wraz z wybranym przepisem i
zdjęciem.
Laureaci zobowiązani są odesłać pocztą elektroniczną, na adres konkurs@
matjasnawidelcu.pl
następujące informacje:
imię i nazwisko, numer telefonu
kontaktowego, adres do korespondencji w Polsce, na jaki ma zostać doręczona
nagroda, w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o zwycięstwie, której mowa punkcie
powyżej.
W przypadku nie podania powyższych danych przez Laureata w określonym terminie,
lub podania nieprawidłowych danych uniemożliwiających wysłanie nagrody Laureat taki
traci prawo do nagrody. Organizator zastrzega sobie prawo przekazania nagrody
innemu Uczestnikowi Konkursu, który nie wygrał jeszcze nagrody w tym Konkursie,
zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
Nagroda zostanie wysłana przesyłką kurierską na koszt Organizatora w ciągu 7 dni od
przesłania danych przez Laureata zgodnie z punktem 14 niniejszego paragrafu.
Organizator podejmie tylko jedną próbę dostarczenia nagrody. Nieodebranie nagrody
jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody, a zwycięzcy nie będą z tego tytułu
przysługiwać jakiekolwiek roszczenia. Pod pojęciem nieodebrania nagrody rozumie się
nie tylko brak odbioru nagrody bezpośrednio od kuriera, ale także nieodebranie jej w
okresie awizowania.

§ 3 Nagrody
Nagrodami w Konkursie są 3 Roboty kuchenne marki Bosch o wartości jednostkowej
brutto 1010 zł.
Do nagród, o których mowa powyżej Organizator ufunduje dodatkowe nagrody
pieniężne w wysokości 11,11% ich wartości. Od łącznej wartości nagród Organizator
potrąci kwotę podatku w wysokości 10% jej wartości na poczet należnego
zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, stosownie do w art. 30 ust.
1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (
Dz.U. 2012. 361 j.t. ze zm. ) i przekaże do właściwego urzędu skarbowego.
Nagroda nie może być wymieniana na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę rzeczową.
Prawo do nagrody jest niezbywalne.
§ 4 Postępowanie reklamacyjne
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Reklamacje dotyczące Konkursu, Uczestnicy powinni zgłaszać na piśmie listem
poleconym.
Reklamacja powinna być nadesłana na adres siedziby Organizatora z dopiskiem „Matjas
na widelcu” i zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz opis i
uzasadnienie reklamacji.
Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 15 dni roboczych od daty ich otrzymania
przez Organizatora.
Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na wskazany przez Uczestnika adres listem
poleconym w ciągu 7 dni od rozpatrzenia reklamacji.
Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową.

§ 5 Przetwarzanie danych osobowych
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Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wyrażenie przez Uczestnika zgody na
przetwarzanie przez Lisner Sp. z o.o. danych osobowych Uczestnika tj. imienia,
nazwiska, adresu e-mail oraz danych do korespondencji (ulica, miasto, kod pocztowy,
numer telefonu) na potrzeby przeprowadzenia Konkursu w szczególności w celu
przekazania nagrody, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych.
Administratorem danych osobowych w rozumieniu obowiązujących przepisów jest
Lisner Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-479) przy ul. Strzeszyńska 38/42. Lisner Sp.
z o.o. w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu powierzył przetwarzanie
danych osobowych Organizatorowi.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w
Konkursie, uzyskania nagrody oraz rozpatrzenia reklamacji. Uczestnik ma prawo
dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia w każdym
czasie.
§ 6 Postanowienia końcowe
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Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: www.matjasnawidelcu.pl oraz
w siedzibie Organizatora w dni robocze w godzinach 9:00 – 17:00.

UMOWA O PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH
zawarta w dniu …………………………. roku w …….., pomiędzy:
GPD Advertising spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z
siedzibą w Poznaniu (60-829), przy ul. Roosevelta 18, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000444228, NIP 7811789048, REGON
300385284 zwaną dalej Organizatorem
a
____________, zamieszkałą/ym w ____________, ul. ______________, zwanym w treści umowy
Uczestnikiem
§1
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Strony zgodnie oświadczają, że Uczestnik wygrał w Konkursie „Matjas na widelcu” realizowanym
przez Organizatora na zlecenie Lisner sp. z o.o., nagrodę w postaci robota kuchennego marki
Bosch.
W związku z powyższym, jak również mając na uwadze postanowienie § 2 ust. 6 Regulaminu
Konkursu Uczestnik – z chwilą wydania mu nagrody, o której mowa w ust. 1 powyżej, przenosi na
Organizatora autorskie prawa majątkowe do zadania konkursowego zgłoszonego przez
Uczestnika i przesłanego Organizatorowi w ramach Konkursu tj. zdjęcia oraz przepisu na polach
eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. 2006.90.631 j.t. ze zm.), w tym w szczególności:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania przepisu i zdjęcia - wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz
techniką cyfrową;
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których zdjęcie i przepis utwór
utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
3) w zakresie rozpowszechniania przepisu i zdjęcia w sposób inny niż określony w pkt 2
powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i
reemitowanie, a także publiczne udostępnianie przepisu i zdjęcia w taki sposób, aby każdy
mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w
szczególności w prasie, Internecie, na ulotkach, plakatach, standach,
- w celach promocyjnych i reklamowych Lisner sp. z o.o. oraz produktów tej spółki.

4.

Z uwagi na fakt, że Organizator zamierza wykorzystać przepis i zdjęcie przesłane w ramach
Konkursu przez Uczestnika w celach reklamowych i marketingowych, Uczestnik oświadcza, że
Organizator ma prawo anonimowego wykorzystywania i rozpowszechniania przepisu i zdjęcia.
Z uwagi na cele Konkursu „Matjas na widelcu”, którym jest promocja i reklama Lisner sp. z o.o.
oraz produktów tej spółki, Organizator ma prawo przenieść prawa nabyte na podstawie niniejszej
umowy na Lisner sp. z o.o.
§2
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Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

3.

.

……………………………..
Organizator

……………………………………
Uczestnik

