Regulamin Konkursu „Aromatyczna sałatka prosto z rusztu”
§1
Postanowienia ogólne
1.

Organizatorem konkursu jest blog justasalad.pl zwany dalej („Organizator konkursu”).

2.

Fundatorem nagrody jest McCormick Polska S.A. – właściciel marki GALEO zwany dalej („Fundator”).

3.

Konkurs został ogłoszony na blogu Just a SALAD pod adresem: http://justasalad.pl/aromatyczna-salatka-prosto-z-rusztu/ oraz na
fanpage’u bloga Just a SALAD pod adresem: https://www.facebook.com/justasaladpl/ .

4.

Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany, ani stowarzyszony z
portalem www.facebook.com. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., a Delaware Corporation z
siedzibą przy 1601 s. California Ave, Palo Alto CA 94 304. Informacje podawane przez uczestników Konkursu są informacjami
podawanymi Organizatorowi, a nie portalowi www.facebook.com. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu
przeprowadzenia Konkursu przez Organizatora.

5.

Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 o grach hazardowych (Dz.U.2016.471 j.t. z 2016.04.08).

6.

Uczestnikami w Konkursie mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat najpóźniej w dniu zarejestrowania Zadania
konkursowego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz mające stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej.
§2
Warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie

1.

Konkurs trwa od 16.08.2017 r. do 31.08.2017 r. do godziny 24:00.

2.

W konkursie biorą udział Uczestnicy, którzy w nieprzekraczalnym terminie do godziny 23:59:59 w dniu 31 sierpnia 2017 roku prześlą za
pomocą komentarza pod postem konkursowym na fanpage’u bloga https://www.facebook.com/justasaladpl/ lub na stronie konkursu
na blogu pod adresem: http://justasalad.pl/konkurs-aromatyczna-salatka-prosto-z-rusztu/ odpowiedź na zadanie konkursowe, tj.
przedstawią przepis na sałatkę, w której składzie znajdą się specjały prosto z grilla, do których przygotowania wykorzystane zostaną
dowolne przyprawy GALEO. Zgłoszenie powinno zawierać listę składników oraz opis przygotowania sałatki. W składzie sałatki musi
znaleźć się co najmniej jedna, dowolna przyprawa marki GALEO.

3.

W ramach zgłoszenia Uczestnik może, ale nie musi załączyć zdjęcie zaproponowanej sałatki. Jeśli uczestnik zdecyduje się na
załączenie zdjęcia w komentarzu na stronie konkursu pod adresem: http://justasalad.pl/konkurs-aromatyczna-salatka-prosto-zrusztu/, to jego rozmiar nie powinien przekroczyć 1 MB.

4.

W ramach zgłoszenia Uczestnik może, ale nie musi zaproponować nazwę przygotowanej sałatki.

5.

Każdy z uczestników Konkursu może przesłać dowolną ilość zgłoszeń, ale nagrodzony w Konkursie może zostać tylko raz.

6.

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 obraźliwe.

7.

Nagrody przyznane zostaną autorom ośmiu najlepszych zgłoszeń („Zwycięzcy”), których odpowiedzi zostaną uznane za najciekawsze i
najbardziej kreatywne przez Organizatora Konkursu.
§3
Nagrody w Konkursie i ogłoszenie Zwycięzcy

1.

2.

W konkursie zostaną przyznane następujące nagrody:
a)

1 x Nagroda główna – przyznana za pierwsze miejsce w Konkursie tj. bon zakupowy do sklepu DUKA o wartości 200 PLN, nóż
kuchenny GERLACH oraz zestaw przypraw GALEO w materiałowej torbie.
b) 2 x Nagroda za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca: tj. nóż kuchenny GERLACH oraz zestaw przypraw GALEO w materiałowej
torbie.
c) 5 x nagroda wyróżnienie tj. materiałowa torba wypełniona przyprawami GALEO oraz rękawica kuchenna.
Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród poprzez ogłoszenie wyników na blogu Just a SALAD pod adresem:
http://justasalad.pl/konkurs-aromatyczna-salatka-prosto-z-rusztu/. Decyzja Organizatora o przyznaniu nagród jest ostateczna i
zapadnie najpóźniej do 10 września 2017 r.

3.

Zwycięzcy konkursu powinni najpóźniej do 17 września 2017 r. wysłać dane adresowe do wysyłki nagrody w elektronicznej wiadomości
prywatnej do Organizatora na fanpage’u Just a SALAD na Facebooku lub poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres:
justa@justasalad.pl.

4.

Jednocześnie każdy nagrodzony Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie wyników Konkursu na fanpage’u Just a SALAD
na Facebooku oraz na stronie internetowej www.justasalad.pl wraz z podaniem jego imienia, nazwiska i/lub nazwy użytkownika.

5.

Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami.
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6.

Nagrody zostaną przesłana na koszt Organizatora na wskazany przez Zwycięców adres pocztowy w ciągu 21 dni licząc od daty
otrzymania od Zwycięzcy 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 nagród realizowana jest wyłącznie na terenie Polski.

9.

Nie ma możliwości wymiany nagrody na równowartość pieniężną oraz przenoszenia nagrody na osobę trzecią.
§4
Prawa autorskie

10.

Przesłanie Pracy konkursowej w formie komentarza na fanpage bloga Just a SALAD lub na stronie konkursu „Just a SALAD grilluje,
GALEO nagrody funduje” na blogu Just a SALAD jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz jest jednoznaczne ze
złożeniem oświadczenia przez Uczestnika, że jest jej autorem i posiada do niej prawa autorskie.

11.

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.

12.

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.

13.

Organizator ma prawo usunąć Prace Konkursowe, które zawierać będą treści sprzeczne z obowiązującym prawem, zasadami
współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, naruszające postanowienia niniejszego Regulaminu, prawa osób trzecich, naruszające
dobra osobiste, obraźliwe, wulgarne lub zawierające groźby skierowane pod adresem osób trzecich, zawierające treści
dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny.
§5
Postanowienia końcowe

1.

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

2.

Niniejszy regulamin może ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia Uczestników.
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