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Regulamin Konkursu „Smakowity pomysł na sałatkę z…” 
 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest blog justasalad.pl zwany dalej („Organizator konkursu”). 
2. Fundatorem nagrody jest Polpain-Putka Sp. z o.o. 
3. Konkurs trwa od 15.06.2016 r. do 29.06.2016 r. do godziny 24:00. 

§ 2 
Warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie 

1. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być każdy Czytelnik bloga jusasalad.pl. 
2. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest wpisanie pod postem ogłaszającym Konkurs komentarza z treścią będącą 

realizacją zadania konkursowego. 
3. Zadanie konkursowe polega na wymyśleniu i zamieszczeniu w treści komentarza pod postem ogłaszającym konkurs  

składników sałatki, której nazwa zostanie przedstawiona na stronie ogłaszającej konkurs. Jednym ze składników 
sałatki, musi być produkt wskazany przez Organizatora Konkursu na stronie ogłaszającej konkurs. 

4. Każdy Uczestnik konkursu może zaproponować propozycję składników tylko jednej sałatki.  
5. Organizator konkursu nie bierze pod uwagę komentarza zgłoszeniowego zawierającego więcej niż jedną propozycję 

zestawu składników na sałatkę. 
6. W przypadku zamieszenia przez tego samego Uczestnika pod postem konkursowym więcej niż jednego komentarza 

Organizator bierze przy oocenie pod uwagę tylko pierwszy zamieszczony post.  
7. Organizator zastrzega sobie prawo do niepublikowania komentarzy, 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. 

8. Nagroda przyznana zostanie osobie, której odpowiedź zostanie uznana za najlepszą przez Organizatora Konkursu. 
9. Każdy Uczestnik wpisując komentarz jest zobowiązany do podania swojego imienia lub nick-u oraz adresu e-mail,  w 

celu umożliwienia kontaktu Organizatora z Uczestnikiem  i ustalenia adresu do wysyłki nagrody. Podany przez 
Uczestnika adres e–mail będzie widoczny wyłącznie dla Organizatora i wykorzystany wyłącznie do celów związanych 
z udziałem w Konkursie. 

10. 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. 

§ 3 
Nagrody w Konkursie i ogłoszenie Zwycięzcy 

1. Nagrodą w konkursie jest zestaw produktów firmy Polpain-Putka Sp. z o.o. (2 paczki grzanek do zup, sosów i sałatek; 
2 paczki ciasteczek z błonnikiem naturalnym Fibre; Panettone; Babka piaskowa, Sękacz kominek). 

2. Zwycięska praca konkursowa wraz z imieniem lub nick-iem jej autora, zwanego dalej „Zwycięzcą”, zostaną 
opublikowane przez Organizatora w zaktualizowanym poście konkursowym, a ogłoszenie wyników nastąpi 
najpóźniej w ciągu 2 od zakończenia trwania Konkursu. 

3. Z chwilą ogłoszenia wyników konkursu autorskie prawa majątkowe do zwycięskiej pracy konkursowej przechodzą na 
Organizatora  w zakresie rozpowszechniania utworu za pośrednictwem bloga jusasalad.pl. a także poprzez publiczne 
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne 
udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 
wybranym oraz wykorzystywania dzieła w zakresie działań promocyjnych Zamawiającego samodzielnie lub z innymi 
podmiotami, w tym utrwalania czy eksponowania Dzieła na znaczkach, plakietkach, plakatach, odznaczeniach lub 
innych technikach.  

4. Zwycięzca Konkursu będzie proszony o podanie swoich danych adresowych za pośrednictwem adresu e-mail, który 
znajdował się przy nagrodzonym komentarzu. 

5. Nagroda zostanie przesłana na koszt Organizatora na wskazany przez Uczestnika adres pocztowy w ciągu 5 dni licząc 
od daty otrzymania od Zwycięzcy danych adresowych. 

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

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

Postanowienia końcowe 
1. Zgłoszenie propozycji nazwy do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym 

Regulaminie. 


