
Regulamin konkursu 

Przygarnij Torbę”Borbę”!                 31.10.2014, Warszawa 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Konkurs prowadzony jest po nazwą: Przygarnij Torbę „Borbę”!. 

2. Konkurs odbywa się wyłącznie na blogu www.poezja-smaku.pl. 

3. Konkurs przeprowadzany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a zgłoszenia dokonuje 

się za pośrednictwem sieci Internet. 

4. Konkurs nie stanowi gry hazardowej w rozumieniu ustawy o grach hazardowych z dnia 

19 listopada 2009 roku o grach hazardowych. 

II. Czas trwania 

1. Konkurs trwa od 01.11.2014 do 30.11.2014 roku do godz. 23:59 – tylko w tym czasie 

można dokonywać zgłoszeń. 

2. Zadania konkursowe wysłane po terminie nie będą brane pod uwagę podczas 

wybierania zwycięzców. 

3. Publikacja listy zwycięzców nastąpi na blogu kulinarnym www.poezja-smaku.pl w 

terminie najpóźniej 7 dni od dnia zakończenia Konkursu. 

III. Uczestnicy 

1. Uczestnik konkursu musi mieć ukończone 18 lat lub w przypadku osób niepełnoletnich 

pisemną zgodę opiekuna prawnego na udział w konkursie. 

2. Dokonanie zgłoszenia do konkursu wiąże się z zaakceptowaniem w całości niniejszego 

regulaminu. 

3. Każdy uczestnik może dokonać wielokrotnych zgłoszeń do konkursu, z zastrzeżeniem, że 

jeden uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę. 

4. Uczestnik przebywający poza granicami Polski, może wziąć udział w konkursie pod 

warunkiem podania adresu doręczenia nagrody na terytorium Polski. 

5. Poprzez zgłoszenie do konkursu uczestnik oświadcza, że jest wyłącznym autorem 

zgłoszonego przez siebie zdjęcia i że nie było ono wcześniej publikowane w internecie 

lub innych mediach. W przypadku potwierdzonego plagiatu lub wcześniejszej publikacji 

– np. na własnym blogu kulinarnym – zgłoszenie nie będzie brane pod uwagę, a nagroda 

nie zostanie wydana. Jeśli uczestnik nagrodę już otrzymał, będzie zobowiązany do jej 

natychmiastowego zwrotu. 

6. Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę Uczestnika Konkursu na podanie swoich 

danych osobowych (imienia i nazwiska, e-maila i adresu) potrzebnych do wysyłki 

nagrody. Dokonując zgłoszenia do konkursu uczestnik wyraża zgodę na publikację 

swoich danych jako zwycięzcy na blogu  www.poezja-smaku.pl 

 

IV. Zgłoszenia do konkursu 

1. Aby dokonać zgłoszenia do konkursu, uczestnik powinien: 

· przygotować danie według dowolnego przepisu z bloga www.poezja-smaku.pl, a 

następnie je sfotografować; 

· dołączyć do przepisu komentarz wraz ze zdjęciem zrobionego przez siebie dania w 

czasie trwania konkursu; 

· mile widziane udostępnienie informacji o konkursie na facebooku – ale nie jest to 

warunek konieczny, aby wziąć udział w Konkursie. 



2. Zgłoszona praca powinna być wyłącznie autorstwa uczestnika i nie może być wcześniej 

nigdzie publikowana. 

3. Zabronione jest umieszczanie w zgłoszeniu do konkursu treści naruszających w 

jakikolwiek sposób obowiązujące prawo, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, 

wyznaniowej, zawierających wulgaryzmy, treści pornograficzne, pochwalające faszyzm, 

nazizm, komunizm, propagujące przemoc, obrażające uczucia religijne, naruszające 

prawa innych osób, w tym autorskie prawa majątkowe. 

 

V.  Wyłonienie zwycięzców 

1. Na podstawie przesłanych prac konkursowych zostanie wybrany 1 główny zwycięzca 

oraz 19 zwycięzców zwykłych – łącznie zostanie nagrodzonych 20 osób. 

2. Podczas rozdzielania nagród głównymi kryteriami będą: 

a) oryginalność zdjęcia 

b) trudność przepisu 

c) ciekawość komentarza 

3. Zwycięzca nie może żądać zmiany nagrody, wypłacenia równowartości finansowej oraz 

przeniesienia praw do nagrody na inną osobę. 

VI.  Nagrody 

1. Nagrodami w konkursie jest 20 ekologicznych toreb bawełnianych na zakupy z 

nadrukiem według autorskiego projektu. Dodatkowo jedna osoba, której komentarz ze 

zdjęciem zostanie oceniony najwyżej otrzyma zestaw do makaronu marki Jamie Oliver 

(w skład którego wchodzą: puszka na spaghetti, tarka do sera, łyżka do mieszania sosu, 

łyżka cedzakowa oraz miarka do porcjowania spaghetti) oraz stempelek do ciastek 

marki Duka. 

2. Nagrody w konkursie zostaną wysłane pocztą na koszt organizatora w ciągu 

maksymalnie 14 dni od daty ogłoszenia wyników. 

 

 

 


