
REGULAMIN KONKURSU „Kreatywne gotowanie 14” 
 
 

§1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Burda Media Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Marynarskie 15, 02-674 Warszawa,  
Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000257211; NIP 101-
00-01-332, Kapitał zakładowy Spółki 2.000.000,00 zł jest organizatorem Konkursu 
„Kreatywne gotowanie 14”, zwanego dalej „Konkurs”. 
2. Konkurs rozpoczyna się 6 września 2017 i trwa do 1 października 2017 roku. 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 9 października 2017, a wyniki i lista nagrodzonych 
zostanie opublikowana na stronie http://www.przyslijprzepis.pl/konkursy/kreatywne-
gotowanie-14. 
3. Nagrodami w Konkursie są:  
nagroda główna  – komplet obiadowy Magnolia marki Ambition dla 6 osób 
2 nagroda  – komplet Taurus marki Ambition: patelnia 24 cm, garnek 20 cm z powłoką 
Teflon Platinum Plus 
3 nagroda – komplet noży prenium marki Ambition: nóż szefa 25 cm, nóż uniwersalny 
15 cm, obirak 9 cm 
6x Nagroda pocieszenia – kubek z zaparzaczem marki Ambition 
 
4. Konkurs organizowany jest na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.  
 

§2 
ZASADY KONKURSU 

 
1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników i 
współpracowników Burda Media Polska Sp. z o.o. i spółek powiązanych z Burda Media 
Polska Sp. z o.o., w tym Burda Communications Sp. z o.o., Treehouse Sp. z o.o. oraz 
członków ich rodzin.  
2. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie. Osoby 
niepełnoletnie biorą udział w Konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy 
odbierają nagrody w ich imieniu oraz udzielają zgody na publikację ich utworu oraz 
wykorzystanie ich wizerunku.  
3. Aby wziąć udział w Konkursie należy:  
a) zarejestrować się na stronie internetowej www.przyslijprzepis.pl oraz wypełnić w profilu co 
najmniej swoje imię, nazwisko, adres e-mail i dokładny adres,  
b) dodać przepis na potrawę ugotowaną ze składników wybranego zestawu zamieszczonego 
na stronie: http://www.przyslijprzepis.pl/konkursy/kreatywne-gotowanie-14 i/lub w magazynie 
Przyślij Przepis numer 10/17 + dowolnym składnikiem podstawowym i składnikami 
roboczymi (składniki powinny być podzielone na rodzaje). Do przepisu musi być dołączone 
autorskie zdjęcie (minimum 1 MB). Przepis należy opisać słowem kluczowym 
„konkurs_kreatywny14”,  
c) na prośbę Organizatora twórcy nagrodzonych prac prześlą na podany przez Organizatora 
adres pliki cyfrowe (nagrodzone fotografie) o wyższej rozdzielczości, gdyby okazało się, że 
zdjęcia przesłane do konkursu są zbyt słabej jakości i nie nadają się do publikacji,  
d) w konkursie biorą udział tylko przepisy dodane przed zakończeniem Konkursu,  
4. Wysyłając zgłoszenie do Konkursu w sposób opisany w punkcie 6, Uczestnik akceptuje 
tym samym regulamin Konkursu oraz ponadto oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich 
do zgłaszanych przepisów oraz ewentualnych zdjęć użytych w przepisie, dodatkowo 
zgłaszając przepis do Konkursu nie narusza praw osób trzecich i udziela Burda Media 
Polska Sp. z o.o., Burdzie Communications Sp. z o.o. oraz Treehouse Sp. z o.o. i innym 



spółką powiązanym nieodpłatnie i bezterminowo prawa do korzystania z przepisu, zdjęć oraz 
ich publikację na wszystkich znanych polach eksploatacji.  
5. Wysyłając zgłoszenie do Konkursu, a tym samym akceptując regulamin Konkursu, 
uczestnik Konkursu jednocześnie wyraża zgodę na dokonanie opracowania przesłanego 
przepisu i zdjęć, w zakresie niezbędnym z punktu widzenia technicznego, do nieodpłatnego 
opublikowania przepisu oraz zdjęć w magazynach związanych z Burda Media Polska Sp. z 
o.o., Burda Communications Sp. z o.o. i Treehouse Sp. z o.o. oraz z innymi spółkami 
powiązanymi. 
6. Wysyłając zgłoszenie do Konkursu, a tym samym akceptując regulamin Konkursu, 
uczestnik udziela Burda Media Polska Sp. z o.o., Burda Communications Sp. z o.o. oraz 
Treehouse Sp. z o.o.oraz innym spółką powiązanym, (dalej: „Spółka/ki”) zezwolenia na 
nieodpłatne rozpowszechnianie i wykorzystywanie przez Spółkę/ki, udostępnionego w 
ramach serwisu internetowego www.przyslijprzepis.pl (dalej: „Serwis”) wizerunku (w 
rozumieniu kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych) w 
celu umożliwienia prawidłowego i pełnego funkcjonowania świadczonych przez Spółkę usług 
lub funkcjonalności, w celach reklamowych prowadzonych z wykorzystaniem Serwisu przez 
Spółkę. Zgadza się także na nieodpłatne rozpowszechnianie i wykorzystywanie jego 
wizerunku jako wizerunku autora zamieszczanych przez niego w Serwisie treści, także w 
publikacjach poza Serwisem w tym w formie wydawnictw drukowanych (np. książek, 
czasopism, gazet), przy czym rozpowszechnienie takie może nastąpić tylko wraz z 
publikacją jego utworów lub ich części z zachowaniem praw i obowiązków wynikających z 
zawartej umowy licencyjnej.  
7. Nagrody w Konkursie otrzyma 6 osób, których przepisy zostaną ocenione przez 
redakcyjną kucharkę jako najciekawsze.  
8. Warunkiem udziału w Konkursie i odebrania nagrody jest podanie pełnych i prawdziwych 
danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu, na który ma zostać wysłana nagroda 
wraz z telefonem kontaktowym dla kuriera).  
9. Zwycięzca zezwala na publiczne ujawnienie na stronach www.burdamedia.pl, 
www.przyslijprzepis.pl oraz w magazynie Przyślij Przepis oraz wszystkich jego wydaniach 
specjalnych) swojego imienia i nazwiska oraz nazwy miejscowości, w której mieszka.  
10. Uczestnik ma prawo do otrzymania tylko jednej nagrody.  
11. Nagroda nie podlega zamianie na inne nagrody lub ekwiwalent pieniężny.  
12. Nagrody wysyłane są do zwycięzców tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.  
13. Nagrody zostaną wysłane przesyłką pocztową bądź kurierską do Zwycięzców na podany 
przez Zwycięzców adres w ciągu 2 miesięcy od momentu ogłoszenia wyników. 
14. W przypadku nieodebrania przesyłki przez zwycięzców przesyłka zostanie zwrócona do 
siedziby Organizatora (Burda Media Polska Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Rdestowej 1B-C, 
54-530 Wrocław), skąd zwycięzcy będą mogli ją odebrać osobiście w ciągu 3 miesięcy od 
momentu ogłoszenia wyników. W przypadku nie odebrania nagrody przechodzi ona na 
własność Organizatora.  
15. Burda Media Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości 
związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody wynikające z błędnego podania przez 
Uczestnika adresu lub innych danych.  
16. Burda Media Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zmiany 
miejsca zamieszkania Uczestnika lub podanego przez Uczestnika adresu do korespondencji 
lub zmianę innych danych - uniemożliwiająca odbiór przez Uczestnika listu, jak również za 
niemożność odbioru lub nieodebranie nagrody, z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie 
Uczestnika lub odbiór nagrody przez osobę nieupoważnioną w przypadku wysłania nagrody 
na adres wskazany przez Uczestnika. W takim przypadku Uczestnik nie ma roszczeń wobec 
Burda Media Polska Sp. z o.o.  
 

§3 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Biorąc udział w Konkursie uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne 



opublikowanie przepisu i zdjęcia z danymi autora (imieniem, nazwiskiem oraz miejscem 
zamieszkania) w serwisie www.przyslijprzepis.pl oraz w magazynach powiązanych z Burda 
Media Polska Sp. z o.o., jeżeli zostanie on zwycięzcą Konkursu.  
2. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę w formie oświadczenia woli, na administrowanie i 
przetwarzanie ich danych osobowych na warunkach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 tj. z późniejszymi 
zmianami) przez Burda Media Sp. z o.o. oraz wymienione w formularzu inne podmioty w 
zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu. Zgoda uczestników na przetwarzanie 
ich danych jest wyrażana dobrowolnie poprzez wypełnienie odpowiednich pól w formularzu 
rejestracyjnym.  
3. Administratorami danych osobowych uczestników Konkursu w rozumieniu ustawy o 
ochronie danych osobowych, na potrzeby zorganizowania i przeprowadzenia Konkursu jest 
Organizator Konkursu.  
4. Dane osobowe zbierane są poprzez zawarty na stronie internetowej formularz 
rejestracyjny oraz na profilu użytkownika w serwisie. Celem przetwarzania danych 
osobowych jest założenie konta w serwisie i realizacja Konkursu.  
5. Zakres przetwarzanych danych osobowych: 
- imię 
- nazwisko 
- adres e-mail 
- adres zamieszkania 
6. Administrator Danych Osobowych zobowiązuje się dochowania wszelkiej staranności przy 
zbieraniu, przetwarzaniu oraz przechowywaniu danych osobowych zwycięzców konkursu 
oraz przestrzeganie zaleceń Głównego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych.  
7. Po zakończeniu wszystkich procesów związanych z realizacją konkursu dane osobowe 
zostają zanonimizowane lub usunięte z systemów informatycznych Administratora Danych 
Osobowych oraz Przetwarzającego Dane Osobowe. 
8. Uczestnicy konkursu mają prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, 
aktualizacji, uzupełniania i usuwania. Prawo to może być wykonane poprzez edycję danych 
na swoim profilu użytkownika w serwisie lub przesłanie odpowiedniego wniosku w formie 
pisemnej na adres Burda Media Sp. z o.o., ul. Rdestowa 1B-C, 54-530 Wrocław, z dopiskiem 
„Konkurs: Kreatywne gotowanie 14 - Przyślij Przepis”.  
 

§4 
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

 
1. Reklamacje związane z konkursem mogą być kierowane do Organizatora, z dopiskiem 
„Kreatywne gotowanie 14”.  
2. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Sprawdzającą nie później niż w 
terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.  
3. Składający reklamację zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym 
najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Sprawdzającą.  
4. Do rozstrzygania reklamacji powołana zostanie Komisja Sprawdzająca.  
 

§5 
PUBLIKACJA REGULAMINU 

 
1. Z treścią Regulaminu można się zapoznać na stronie www.przyslijprzepis.pl 
/konkursy/kreatywne-gotowanie-14. 
 

§6 
MOC WIĄŻĄCA REGULAMINU 

 



1. Postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią wyłączną podstawę do prowadzenia 
Konkursu. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe nie stanowią oferty w rozumieniu 
kodeksu cywilnego.  
2. Brak akceptacji dla regulaminu Konkursu lub niespełnienie warunków określonych w 
Regulaminie powoduje automatyczne wyłączenie danego uczestnika Konkursu.  
 

§7 
INNE 

 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy 
kodeksu cywilnego i innych przepisów powszechnie obowiązujących. 


