REGULAMIN KONKURSU KULINARNEGO
I.

Postanowienia ogólne

1.

Organizatorem konkursu jest spółka MANNEQUINS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul.
Marszałkowska 27/35 lok. 93, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego
pod
numerem
KRS
0000163351,
adres
strony
internetowej
http://frenchtouchlabellevie.pl/ (dalej „Organizator”).

2.

Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa oraz
nagradzania uczestników konkursu kulinarnego #frenchtouch 2018, a także prawa i obowiązki
Organizatora (dalej „Konkurs”).

3.

Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

4.

Konkurs trwa od 14 lipca 2018 roku do 14 sierpnia 2018 roku (dalej „Okres Trwania
Konkursu”). Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 31 sierpnia 2018 roku.

5.

Celem Konkursu jest zainspirowanie Polaków do przygotowania francuskich dań i celebrowania
posiłku ze swoimi przyjaciółmi, a następnie wyłonienie najciekawszych i najoryginalniejszych,
wedle subiektywnej oceny komisji konkursowej, relacji z takich wydarzeń. Celem konkursu jest
pokazanie kluczowych elementów francuskiej sztuki kulinarnej tj. jakościowy produkt, prostota
przygotowania, estetyka podania, wspólne celebrowanie posiłku.

6.

Konkurs prowadzony jest w celu popularyzacji francuskiej kuchni, oraz promocji wydarzenia
French Touch, Organizatora i partnerów French Touch.

II.

Warunki uczestnictwa w Konkursie

1.

Uczestnikami konkursu (dalej „Uczestnicy”) mogą być wyłącznie osoby fizyczne posiadające
pełną zdolność do czynności prawnych, które spełnią warunki określone w Regulaminie, a w
szczególności:
a)

b)
c)

W Okresie Trwania Konkursu zarejestrują się jako uczestnicy Konkursu poprzez pobranie
na stronie http://frenchtouchlabellevie.pl/ zgłoszenia konkursowego oraz przesłanie w
całości wypełnionego i podpisanego zgłoszenia konkursowego mailem na adres
Organizatora: contact@frenchtouchlabellevie.com (dalej „Formularz Konkursowy”).
Wyrażą chęć udziału w Konkursie poprzez oświadczenie w Formularzu Konkursowym, że
zapoznali się z treścią Regulaminu i akceptują jego treść.
Wyrazili zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów związanych z
Konkursem.

2.

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani inni podmioty gospodarcze lub
osoby prawne.

3.

Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

III.

Zasady Konkursu

1.

Konkurs polega:
a)
b)
c)

Na przygotowaniu przez Uczestników typowego, prostego dania dla francuskiej kuchni,
opartego na świeżych, jakościowych produktach,
Zaproszeniu znajomych do wspólnego celebrowania posiłku,
Umieszczeniu relacji ze wspólnego celebrowania przygotowanego dania na swoim profilu
FB/ Instagramie i oznaczenie relacji #frenchtouch.
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d)

Przesłanie relacji z tego wydarzenia w postaci zdjęć oraz nazwy potrawy kuchni
francuskiej
(dalej „Praca Konkursowa”) w wiadomości email na adres:
contact@frenchtouchlabellevie.com. W tytule wiadomości email należy napisać; Konkurs
kulinarny

2.

Praca Konkursowa może liczyć maksymalnie 6 zdjęć – z których minimum 1 zdjęcie przedstawia
przygotowane danie i minimum 1 zdjęcie przedstawia celebrowanie francuskiego posiłku ze
znajomymi. Zdjęcia powinny być przesłane w formacie JPG lub GIF, a łączny rozmiar
przesłanych zdjęć nie może przekraczać 10 MB.

3.

Każdy Uczestnik może zgłosić tylko jedną Pracę Konkursową. Ze wspólnego celebrowania
przygotowanego danego dania może być zgłoszona jedna Praca Konkursowa. Uczestnik, który
prześle więcej niż jedną Prace Konkursową zostanie wykluczony z udziału w Konkursie.

4.

Prace Konkursowe mogą być zgłaszane jedynie w Okresie Trwania Konkursu.

IV.

Zasady wyłaniania laureatów Konkursu

1.

Nadesłane Prace Konkursowe zostaną ocenione przez komisję konkursową powołana przez
Organizatora (dalej „Komisja Konkursowa”). Spośród wszystkich prawidłowych zgłoszeń do
Konkursu, Komisja Konkursowa wybierze najciekawsze i najoryginalniejsze Prace Konkursowe,
oraz najlepiej oddające charakterystykę Konkursu i jego tematykę.

2.

Komisja Konkursowa dokonując weryfikacji zgłoszeń zwycięskich, weźmie pod uwagę
prawidłowość przesłanych zgłoszeń zgodnie z niniejszym Regulaminem.

3.

Nagrody przewidziane Konkursem otrzymają Uczestnicy, którzy spełnią wszystkie warunki
niezbędne do jej otrzymania, opisane w Regulaminie i których prace zostaną wybrane przez
Komisję Konkursowa według subiektywnych kryteriów podanych w Regulaminie (dalej
„Zwycięzcy”).

4.

Komisja Konkursowa rozstrzyga także wszystkie wątpliwości związane z Konkursem. Decyzje
Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

5.

Nagrodami w Konkursie są:
a)

b)

c)
6.

Nagrodą główną jest:
•

wspólne gotowanie z Davidem Gaboriaud z elementami warsztatów w domu
Zwycięzcy, na bazie produktów zakupionych przez Zwycięzcę - długość maksymalnie 3
godziny.

•

„Lodóweczka” produktów marki President ufundowana przez spółkę Lactalis.

Druga nagroda to:
• Cocotte marki Staub ufundowany przez Cookin.pl.
• „Lodóweczka” produktów marki President ufundowana przez spółkę Lactalis.
Trzecia nagroda to:
• Produkty marki Reflet de France ufundowane przez spółkę Carrefour Polska.

Każdy Zwycięzca Konkursu może otrzymać wyłącznie jedną nagrodę. Nagrody nie podlegają
wymianie na inne nagrody ani na ich ekwiwalent wypłacany w pieniądzach ani nie są zbywalne.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność przyznanej nagrody.
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7.

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 31 sierpnia 2018 roku na stronie internetowej
Organizatora, FP Organizatora i dodatkowo poprzez powiadomienie mailowe Zwycięzców.
Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk Zwycięzców Konkursu.

V.

Wydanie nagród

1.

Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na
adres wskazany podczas rejestracji w Formularzu Konkursowym. Organizator zastrzega, że
powiadomienie laureatów Zwycięzców o wygraniu nagród, nastąpi wyłącznie w formie opisanej
powyżej i tylko taka forma powiadomienia stanowi podstawę roszczenia o wydanie nagrody.

2.

Po powiadomieniu w sposób wskazany w punkcie V.1, Zwycięzcy zostaną poinformowani, że w
terminie 7 dni roboczych od powiadomienia o wygranej powinien wysłać mailem na adres
Organizatora: contact@frenchtouchlabellevie.com lub dostarczyć osobiście, na adres
Organizatora, swoje czytelne dane osobowe, adres zamieszkania, numer PESEL, numer NIP
oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z Konkursem. Dane
osobowe powinny zostać umieszczone na formularzu wypełnionym zgodnie ze wzorem
umieszonym na stronie internetowej http://frenchtouchlabellevie.pl/.

3.

Po otrzymaniu przez Organizatora informacji wskazanych powyżej, nagrody rzeczowe zostaną
przekazane za pomocą poczty kurierskiej na adresy Zwycięzców na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej. Dokładny termin organizacji warsztatów z Davidem Gaboriaud (wrzesień/październik
2018) zostanie ustalony przez Organizatora i Zwycięzcę głównego Konkursu.

4.

Nagrody w Konkursie zostaną wydane Zwycięzcom zgodnie z przepisami prawa podatkowego.
Dla Zwycięzców wartość nagrody dla celów podatkowych stanowi wartość brutto nagrody
rzeczowej (wraz z ewentualnym podatkiem VAT) oraz kwota pieniężna w wysokości 11,11%
wartości nagrody rzeczowej. Do wartości nagród rzeczowych (nagród wyróżnienia) zostanie
dodana nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatku
dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie. Zapłata podatku
dochodowego od nagrody obciążać będzie nagrodzonych Zwycięzców. Z kwoty nagrody
pieniężnej zostanie przez Organizatora, jako płatnika podatku, pobrana i potrącona oraz
odprowadzona, do właściwego Urzędu Skarbowego, kwota należnego podatku od nagród w
konkursach, o którym mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

8.

Nagrody nieodebrane przez Uczestników do dnia 31 grudnia 2018 roku zostaną umorzone przez
Organizatora, a Uczestnik traci z tym dniem roszczenie do ich wydania, chyba, że nagroda nie
została odebrana z przyczyn leżących po stronie Organizatora.

VI.

Reklamacje

1.

Do rozstrzygania wszystkich kwestii spornych związanych z przeprowadzeniem Konkursu
powołana jest Komisja Konkursowa.
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2.

Reklamacje związane z Konkursem mogą być składane Komisji wyłącznie w formie pisemnej, na
adres siedziby Organizatora, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2018 roku.

3.

Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również
dokładny opis i powód reklamacji.

VII. Prawa autorskie i wizerunek
1.

Z chwilą zgłoszenia Pracy Konkursowej Organizator nabywa nieodpłatną, niewyłączną licencję
oraz nieodpłatne zezwolenia i zgody, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na korzystanie
z Pracy Konkursowej według uznania Organizatora, na wszystkich istniejących polach
eksploatacji, w tym w polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994
roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności na następujących polach
eksploatacji:
a.

b.

c.

d.

e.

w zakresie rozpowszechniania Prac Konkursowych, w całości lub w części, poprzez
publiczne wykonanie, wystawienie, odtworzenie, nadawanie, a także publiczne
udostępniania Prac Konkursowych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym; w tym rozpowszechnianie w Internecie, w
mediach społecznościowych FB lub Instagram,
w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w całości lub w części – techniką zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrowa oraz multimedialną, niezależnie od standardu,
systemu, formatu, na dowolnym nośniku, w tym w szczególności utrwalenie i
zwielokrotnianie w dowolnej ilości i formie;
wykorzystywanie Prac Konkursowych do celów reklamowych, promocyjnych
oraz
informacyjnych Organizatora, bez ograniczenia, w tym w ulotkach, direct mailingu,
Internecie, prasie, telewizji i poprzez inne środki techniczne odpowiednie ze względu na
potrzeby promocji i reklam;
wprowadzanie Prac Konkursowych w całości lub części do sieci teleinformatycznych,
telekomunikacyjnych, komputerowych, w tym do sieci Internet oraz innych sieci, bez
ograniczenia, wprowadzanie Prac Konkursowych w całości lub w części do pamięci
komputerów oraz przetwarzanie w pamięci komputerów, bez ograniczenia;
dokonywanie modyfikacji, skracania, dekompozycji, tłumaczeń Prac Konkursowych na
różne wersje językowe oraz rozpowszechnianie Prac Konkursowych w każdym języku, na
dowolnym nośniku.

2.

Korzystanie z Prac Konkursowych na polach eksploatacji określonych powyżej, może
następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych
podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w każdej formie, w
szczególności elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień,
animacji lub innych modyfikacji itd. Uczestnik zezwala Organizatorowi i podmiotom
upoważnionym do tego przez Organizatora na przeróbki, adaptację, zmianę, tłumaczenie,
dopasowanie Pracy Konkursowej, w tym dodawanie do Pracy Konkursowej elementów animacji
i korzystanie w takiej formie z Pracy Konkursowej na polach eksploatacji określonych powyżej.

3.

Licencja, o której mowa w niniejszym punkcie Regulaminu obejmuje prawo do udzielania
dalszych licencji (sublicencji), w szczególności Organizator ma prawo przeniesienia uzyskanych
praw, zezwoleń i upoważnień na inne podmioty według własnego uznania, bez wynagrodzenia z
tego tytułu.

4.

Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie Prace Konkursowe, które są zgodne z
obowiązującymi przepisami prawa i nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności praw
autorskich majątkowych i osobistych. Zakazane jest zgłaszanie Prac Konkursowych o
charakterze bezprawnym lub niezgodnych z Regulaminem Konkursu; w szczególności zakazane
jest zgłaszanie Prac Konkursowych o charakterze pornograficznym, powszechnie uznawanych za
wulgarne, obraźliwe lub obsceniczne, naruszające zarówno polskie jak i międzynarodowe normy
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prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację
(rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub
obrażających godność lub uczucia innych osób (w tym religijne i polityczne), jak również o
charakterze reklamowym, komercyjnym czy promocyjnym.
5.

Uczestnik zgłaszając Pracę Konkursową oświadcza, że jego praca spełnia powyższe warunki, a
także, że wyraża zgodę na udostępnienie swojego wizerunku oraz wizerunku innych osób
widocznych w Pracy Konkursowej, od których uzyskał taką samą zgodę. Uczestnik ponosi
wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich do utworów wykorzystywanych w
Pracy Konkursowej oraz za naruszenie praw osobistych.

6.

Organizator nie jest zobowiązany do publikowania
rozpowszechniania nie wymaga uzasadnienia.

Prac

Konkursowych,

a

odmowa

VIII. Postanowienia końcowe
1.

Treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej
http://frenchtouchlabellevie.pl/.

2.

Konkurs jest prowadzony na zasadach niniejszego Regulaminu. We wszystkich sprawach
nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w
szczególności przepisy kodeksu cywilnego.

3.

Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia
udziału w Konkursie na warunkach opisanych w Regulaminie. Administratorem danych
osobowych zawartych w Formularzu oraz w informacji przekazanych w celu wydania nagród
jest Organizator. Organizator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne
zapewniające ochronę danych osobowych.

4.

Uczestnik udziela zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w celu
prawidłowego zarządzania Konkursem, weryfikacji zgłoszeń Uczestników, realizacji nagrody oraz
w innych celach związanych z należytą obsługą Konkursu oraz w celach podatkowych. Zgoda
zostaje udzielona przez złożenie Formularza Konkursowego oraz wysłanie swoich danych przez
Zwycięzców. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz
prawo ich sprostowania, jak również prawo żądania usuwania lub ograniczenia danych
osobowych, jeżeli nie są już potrzebne do celów, na które zostały podane. Szczegółowe
informacje dotyczące danych osobowych zawarte są w polityce prywatności dostępnej na
stronie internetowej Organizatora.

5.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu lub warunków Konkursu, jeżeli
jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w
Konkursie. Organizator zastrzega sobie również prawo przerwania Konkursu w razie zaistnienia
przyczyn od niego niezależnych.

6.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi kurierskie, działanie systemu Internet,
mediów społecznościowych za pomocą których jest realizowany Konkurs ani też za działania lub
zaniechania osób trzecich. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub
realizacji nagród z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

7.

Wszelkie spory związane z konkursem poddane zostaną rozstrzygnięte przez Sąd właściwy dla
siedziby Organizatora.

8.

Organizator oznajmia, iż Konkurs ten nie jest „grą losową", „loterią fantową", „zakładem
wzajemnym" ani „loterią promocyjną", których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie
losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia z dnia 19 listopada 2009 roku o grach
hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z późniejszymi zmianami).
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