
Regulamin konkursu pod nazwą  „Food Discovery Moments”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem konkursu od nazwą „Food Discovery Moments” (dalej: „Konkurs”) jest firma E-bridge 
Sp. z o.o. ul. Al. Solidarności 117 lok. 207, 00-140 Warszawa, NIP 113-28-51-511, wpisaną do 
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod 
numerem KRS 0000398726, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 1132851511 (dalej zwana: 
„Organizatorem”).

1. Zgłoszenia do Konkursu będę odbywały się przez fanpage na facebook’u trzech blogerów, tj.

1) Nicpoń w Kuchni

2) Kuchnia Agaty

3) Kulinarne przygody Gatity

- z których każdy zwany jest ,,Współorganizatorem”.

2. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób, ani w żadnym zakresie sponsorowany,
popierany, przeprowadzany, administrowany ani stowarzyszony z serwisem Facebook
(http://www.facebook.com) ani z nim związany. „Facebook” jest znakiem towarowym zastrzeżonym
przez Facebook Inc.

3. Informacje i dane osobowe podawane przez osobę zgłaszającą udział w Konkursie są informacjami
udostępnianymi Administratorowi i Organizatorowi, a także niezbędnym zakresie firmie kurierskiej i
podmiotom, dla których są one niezbędne celem realizacji wygranych w Konkursie.

4. Tekst Regulaminu jest dostępny na fanpage’u Weber Polska na Facebooku.

II. UCZESTNICY KONKURSU

1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

2. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) – może być osoba fizyczna, która:

a) Jest pełnoletnia;

b) Posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

c) Posiada utworzone i zarejestrowane konto użytkownika na Facebooku zgodnie z regulaminem
Facebook’a;

d) Nie jest pracownikiem firmy Organizatora.

III. CZAS I WARUNKI KONKURSU, WYŁANIANIE ZWYCIĘZCÓW I NAGRODY

1. Warunkami uczestnictwa w Konkursie są łącznie:

a) Zapoznanie się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do Konkursu;

b) Wykonanie zadania konkursowego opisanego w ETAPIE I Konkursu.

2. Zadanie konkursowe polega na:



ETAP I: 

a) wysłaniu przez Uczestnika maksymalnie jednego komentarza pod postem konkursowym na
fanpage’u jednego z Współorganizatorów, wyrażającego chęć wzięcia udziału w Konkursie, poprzez
stworzenie i przesłanie w tymże komentarzu przepisu kulinarnego, w terminie do dnia 30 kwietnia
2021 r. (dalej: ,,Zadanie konkursowe);

b) wybraniu przez każdego z trzech Współorganizatorów w terminie do dnia 1 czerwca 2021 r. po trzy
przepisy (przy czym każdy musi pochodzić od innego Uczestnika) i nakręcenie filmu z wykonywania
potrawy w oparciu o tenże przepis (łącznie 9 filmów z przepisami, każdy Współorganizator po 3 filmy,
co wyłania 9 Uczestników Konkursu przechodzących do ETAPU II).

Współorganizatorzy dokonując wyboru przepisów kierować się będzie następującymi kryteriami: 
najciekawszy przepis (tj. pomysłowość, oryginalność oraz kreatywność), najmniej oczywisty dobór 
składników. 

c) Wyłonionych 9 Uczestników, o których mowa wyżej, wygrywa książkę o wartości 130 złotych.
Nagroda zostanie przesłana w terminie 30 dni od dnia uzyskania od Uczestnika informacji o adresie
do wysyłki za pośrednictwem komunikatora Messenger.

ETAP II: 

a) Organizator publikuje na swoim fanpage’u Weber Polska 9 filmów, o których mowa w ust. 2 litera
b) ETAPU I powyżej, promuje post i zachęca użytkowników portalu Facebook do głosowania na
najlepszy przepis kulinarny, w terminie do dnia 20 czerwca 2021 r.

b) Po zakończeniu głosowania, w terminie maksymalnie 30 dni od jego zakończenia, Organizator
informuje na swoim fanpage’u o 3 Uczestnikach, którzy przepis zdobył najwięcej głosów, przy czym
mowa o Uczestniku, który zdobył najwięcej głosów u każdego z Współorganizatorów (tj. po jednym
filmie nakręconym przez każdego przez Współorganizatora).

c) Wyłonionych 3 Uczestników, o których mowa wyżej, wygrywa książki o wartości 150 złotych.
Nagroda zostanie przesłana w terminie 30 dni od dnia uzyskania od Uczestnika informacji o adresie
do wysyłki za pośrednictwem komunikatora Messenger.

ETAP III

a) Organizator na swojej stronie internetowej oraz na swoim fanpage’u publikuje 3 filmy zwycięskie 
po ETAPIE II, promuje post i link do strony oraz zachęca użytkowników do głosowania na najlepszy 
przepis kulinarny. Głosowanie trwa do dnia 11 sierpnia 2021.

b) W terminie 30 dni od dnia zakończenia głosowania Organizator ogłasza Uczestnika, którego przepis 
został uznany za najlepszy przepis kulinarny zgodnie z wynikami głosowania.

c) Wyłoniony zwycięzca Konkursu wygrywa nagrodę w postaci pobytu wraz z osobą towarzyszącą w 
hotelu w Berlinie przez 2 doby wraz z śniadaniem o wartości łącznej oraz 1 dzień akademii grillowej w 
Berlinie z certyfikatem kucharza również z osobą towarzyszącą o wartości łącznej 1500 zł. Koszty 
transportu organizuje i pokrywa Zwycięzca. Termin pobytu i odbycia akademii grillowej to: 24 
miesiące. Szczegóły zostaną ustalone pomiędzy Współorganizatorem, który nagrywał film z przepisem 
zwycięzcy a zwycięzcą.

d) Wyłoniony zwycięzca i pozostali dwaj Uczestnicy ETAPU III otrzymują jako nagrodę akcesoria 
kuchenne o wartości 400 zł. Nagroda zostanie przesłana w terminie 30 dni od dnia uzyskania od 
Uczestnika informacji o adresie do wysyłki za pośrednictwem komunikatora Messenger.



3. Nagrody nie mogą zostać zamienione na ich równowartość pieniężną.

4. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości
nagrody.

5. Poza Nagrodami wskazanymi w lit. c) i d) ETAPU III Uczestnicy (trzech) otrzymają dodatkową
nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości nagrody każdemu z nich przyznanej w zaokrągleniu
do pełnych złotych. Pieniężna część nagrody zostanie pobrana przez Organizatora, jako płatnika 10%
ryczałtowego podatku dochodowego od osób fizycznych od przekazanych w Konkursie nagród (art.
30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) i przekazana do właściwego
Urzędu Skarbowego. Potrącenie 10% podatku zryczałtowanego od łącznej wartości nagrody oznacza,
że pieniężna część nagrody nie będzie wydawana Zwycięzcy.

IV. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Konkursie mogą być zgłaszane najpóźniej do 14 dni od
daty zakończenia ETAPU III Konkursu. Prosimy o wysyłanie reklamacji drogą mailową (adres:
biuro@ebridge.pl ) lub listownie na adres Organizatora: ul. Kajki 74, 04-621 Warszawa w temacie
,,reklamacja Konkurs na najlepszy przepis kulinarny”.

2. Reklamacja otrzymana przez Organizatora po terminie nie zostanie rozpatrzona (decyduje data
stempla pocztowego).

3. Postępowanie reklamacyjne trwa 30 dni roboczych, włączając w to zawiadomienie Uczestnika
Konkursu o wyniku reklamacji listem poleconym wysłanym w powyższym terminie (liczy się data
nadania listu). Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do
dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na profilu Weber Polska na Facebooku.

2. Udział Uczestnika w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w Regulaminie.

3. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa Organizatorowi do nieodpłatnego
wykorzystywania przesłanego przepisu oraz zdjęć i filmów z potrawami konkursowymi.

4. Z chwilą zamieszczenia przepisu na fanpage’u Współorganizatorów Organizator nabywa własność
do receptury i całego przepisu zgłoszonego przez Uczestnika.

5. Z chwilą wydania nagrody Uczestnikowi, Organizator nabywa nieodpłatnie majątkowe prawa
autorskie do nagrodzonych i wyróżnionych przepisów Uczestników na następujących polach
eksploatacji:

-prezentowanie nagrodzonych przepisów w różnych publikacjach zarówno w prasie, jak i Internecie.

6. Organizator nie odpowiada za szkodę majątkową lub niemajątkową, poniesioną przez Uczestnika w
wyniku jego udziału w Konkursie.

7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu i warunków lub zasad Konkursu,
pod warunkiem, że zmiany nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników Konkursu.



8. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych Regulaminem mają
zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

9. Skierowanie sprawy na drogę sądową może nastąpić wyłącznie po wyczerpaniu drogi
postępowania reklamacyjnego.

10. Wszelkie spory dotyczące Konkursu, które nie znajdą rozwiązania w trybie reklamacyjnym, będą
rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

VI. DANE OSOBOWE

1. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne
rozporządzenie o ochronie danych”, Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016 r. str.1), Organizator informuje, że
Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników Konkursu jest firma E-bridge
Sp. z o.o. ul. Al. Solidarności 117 lok. 207, 00-140 Warszawa, NIP 113-28-51-511, wpisaną do
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod
numerem KRS 0000398726, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 1132851511.

2. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie
danych osobowych w postaci: imienia, nazwiska, adresu, adresu e-mail i numeru telefonu, w celach
uczestnictwa w Konkursie oraz w celach promocyjnych Organizatora. Dane osobowe są przetwarzane
wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z uczestnictwem Uczestnika w Konkursie oraz
działaniami promocyjnymi i marketingowymi dotyczącymi firmy Weber. Niniejsza zgoda jest
dobrowolna, ale niezbędna do wzięcia udziału w Konkursie. Dane są przetwarzane zgodnie z ustawą o
świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawą o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

3. Dane osobowe Uczestnika są przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

a) w celu związanym z organizacją przedmiotowego Konkursu, tj. w celu przyjmowania zgłoszeń do
Konkursu, ustalenia prawa danego Uczestnika do uzyskania nagrody, zapewnienia możliwości
realizacji  i wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz wykonania niezbędnych
obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa ciążących na organizatorze w związku z
urządzeniem Konkursu obowiązkami sprawozdawczymi – tj. w celu realizacji obowiązków prawnych
ciążących na administratorze danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);

b) w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników, tj. w prawnie uzasadnionym
interesie realizowanym przez administratora danych osobowych (art. 6 ust.1 lit. f Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016

4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Administratora do czasu wygaśnięcia
ewentualnych roszczeń Uczestników, które są związane z Konkursem, dane osobowe Zwycięzców
nagród będą przechowywane w okresie przewidzianym dla celów sprawozdawczości wymaganej
przepisami prawa.



5. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych, a także prawo ich poprawiania i żądania usunięcia z
bazy danych.

6. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Dane osobowe Uczestnika Konkursu nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza
Europejski Obszar Gospodarczy.


