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Regulamin Konkursu „Rybko, co dziś będzie na kolację?” 
 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest blog justasalad.pl (dalej „Organizator”). 
2. Fundatorem nagrody jest SEKO S.A. (dalej „Fundator”). 
3. Konkurs trwa od 14.02.2017 r. do 28.02.2017 r. do godziny 24:00. 
4. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, 

zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  
5. W konkursie nie mogą brać udział osoby i przepisy, które zostały nagrodzone w konkursach organizowanych we 

współpracy z firmą SEKO w ciągu ostatnich trzech miesięcy. 
 

§ 2 
Zasady uczestnictwa w Konkursie 

1. Zadanie konkursowe polega na zgłoszeniu przez Uczestnika Pracy Konkursowej tj. przepisu na sałatkę, która jego 
zdaniem będzie idealną przystawką na romantyczną kolację. Zgłoszenie powinno zawierać listę składników oraz opis 
przygotowania sałatki. W składzie sałatki musi znaleźć się co najmniej jeden produkt marki SEKO. 

2. W ramach zgłoszenia Uczestnik może, ale nie musi załączyć zdjęcie zaproponowanej sałatki. Jeśli uczestnik zdecyduje 
się na załączenie zdjęcia, to jego rozmiar nie może przekroczyć 1 MB. 

3. W ramach zgłoszenia Uczestnik może, ale nie musi zaproponować nazwę przygotowanej sałatki. 
4. Zgłoszenia dodaje się w komentarzu pod postem ogłaszającym konkurs. 
5. Każdy Uczestnik Konkursu może dokonać dowolnej liczby zgłoszeń, zamieszczając kolejne (inne) Prace Konkursowe. 
6. Zgłoszenie Pracy Konkursowej do Konkursu jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia przez Uczestnika, że jest 

jej autorem i posiada do niej prawa autorskie. 
7. Zgłaszając Pracę Konkursową do Konkursu Uczestnik zezwala Organizatorowi oraz Fundatorowi na 

rozpowszechnianie jej za pośrednictwem bloga jusasalad.pl oraz udziela dalszych zezwoleń, które obejmują 
zwielokrotnianie techniką cyfrową oraz rozpowszechnianie Pracy Konkursowej, jak również jej elementów, w taki 
sposób, aby każdy miał do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. Zezwolenia obejmują ponadto 
rozpowszechnianie Pracy Konkursowej jak również jej elementów na stronach (profilach), w serwisach 
społecznościowych (w tym Facebook oraz Instagram) Organizatora oraz Fundatora. 

8. Zezwolenia, o których mowa powyżej, udzielane są bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, a z tytułu ich 
udzielenia Uczestnikowi nie przysługuje świadczenie inne niż ewentualna nagroda w Konkursie. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszeń, które są sprzeczne z polskim i międzynarodowym 
prawem, w sposób rażący naruszają interesy osób trzecich, bądź zawierają wyrażenia powszechnie uznawane za 
naganne moralnie lub społecznie niewłaściwe i obrażliwe. 

10. Nagroda przyznana zostanie autorowi komentarza („Zwycięzca”), którego odpowiedź zostanie uznana za 
najciekawszą przez Organizatora. 

 

§ 3 
Nagrody w Konkursie i ogłoszenie Zwycięzcy 

1. Nagrodami w konkursie są 3 zestawy 6 produktów marki SEKO oraz gadżety firmowe. 
2. Każdy z Uczestników może wygrać tylko jedną nagrodę. 
3. Zwycięskie prace konkursowe wraz z imieniem lub nick-iem Zwycięzcy, zostaną opublikowane przez Organizatora w 

zaktualizowanym poście konkursowym, a ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej w ciągu 2 dni od zakończenia 
trwania Konkursu. 

4. Zwycięzcy będą proszeni o podanie swoich danych adresowych za pośrednictwem adresu e-mail, który znajdował się 
przy nagrodzonych komentarzach. 

5. Każdy Uczestnik konkursu, biorąc w nim udział, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby 
konkursu. 

6. Nagrody zostaną przesłana na koszt Organizatora na wskazane przez Zwycięzców adresy pocztowe w ciągu 21 dni 
licząc od daty otrzymania od Zwycięzców danych adresowych.  

7. Jeżeli Zwycięzca konkursu nie poda swoich danych adresowych w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników 
konkursu, jego prawo do nagrody wygasa. 

8. Wysyłka nagrody realizowana jest wyłącznie na terenie Polski. 
9. Nie ma możliwości wymiany nagrody na równowartość pieniężną oraz przenoszenia nagrody na osobę trzecią. 

 

§ 4 
Postanowienia końcowe 

1. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie. 


