Regulamin
KONKURSU KULINARNEGO DLA DZIENNIKARZY
organizowanego w ramach akcji
„Kujawsko-pomorska gęsina na św. Marcina”
2021
§ 1. Postanowienia ogólne
1.

2.
3.
4.
5.

Organizatorem konkursu kulinarnego dla dziennikarzy, zwanego dalej „Konkursem”, jest firma SOS
MUSIC Remigiusz Trawiński i Wojciech Zaguła spółka jawna, z siedzibą w Toruniu przy ul. Polnej 7B/12,
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000301257, NIP: 9562107179,
wykonawca zamówienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego na promocję projektu „Kujawskopomorska gęsina na św. Marcina”, zwana dalej „Organizatorem”.
Celem konkursu jest promowanie kujawsko-pomorskiej gęsiny i tradycji wspólnego świętowania
Narodowego Święta Niepodległości.
Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: najlepszy przepis na gęsinę (tekst i zdjęcie) oraz najlepszy
filmowy przepis na gęsinę (film).
Czas trwania konkursu: od dnia ogłoszenia do 10 grudnia 2021 r.
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 15 grudnia 2021 r.
§ 2 Warunki uczestnictwa

1.

2.

3.

4.

5.

Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zatrudniona w mediach, zwana dalej
„uczestnikiem”, pracująca jako dziennikarz – zatrudniona w redakcji lub jako freelancer.
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie na adres mailowy: konkurs@czasnagesine.pl
autorskiego przepisu kulinarnego na potrawę z gęsiny. Przez potrawę z gęsiny rozumie się zarówno
danie główne, jak i przystawkę lub zupę. W zależności od wybranej kategorii zgłoszenie do konkursu
powinno zawierać następujące elementy:
- najlepszy film - uczestnik przesyła przepis w postaci filmu zawierającego podanie składników, proces
przygotowania i prezentację gotowej potrawy (pliki powyżej 10 MB należy przesłać za pomocą jednego
z programów do przesyłania dużych plików);
- najlepszy przepis - uczestnik przesyła pisemny opis przygotowania potrawy wraz z podaniem
niezbędnych do jej przygotowania składników oraz zdjęciem gotowego dania.
Integralnym elementem zgłoszenia jest wypełniona i podpisana Karta Uczestnika, którą należy dołączyć
do materiałów konkursowych. Kartę można pobrać ze strony www.czasnagesine.pl (zakładka
KONKURSY).
Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Konkursu. Spełnienie warunku
uczestnictwa w Konkursie, wskazanego w § 2.2. oznacza akceptację wszystkich punktów Regulaminu
Konkursu. Regulamin można pobrać ze strony www.czasnagesine.pl (zakładka KONKURSY). Film
powinien zostać przygotowany według następujących wytycznych:
- długość filmu: od 2 do 5 minut
- format: mp4, 16:9
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego
niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu komputerowego Uczestnika.

§ 3 Własność intelektualna i prawa autorskie
1.

Przystępując do Konkursu Uczestnik składa oświadczenie, że:
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2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

1) przysługują mu pełne prawa do dysponowania materiałem zgłoszonym do Konkursu, oraz że
przysługują mu autorskie prawa majątkowe do materiału, które nie są ograniczone na rzecz osób
trzecich,
2) osoby utrwalone w materiale wyraziły zgodę na publikację swego wizerunku, w tym także na
umieszczenie swego wizerunku w Internecie.
Uczestnik ponosi całkowitą i niczym nie ograniczoną odpowiedzialność z tytułu roszczeń jakichkolwiek
osób trzecich kierowanych wobec Organizatora, a powstałych w związku ze zgłoszeniem pracy i
zawartych w niej treści do Konkursu oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich, w tym także za
wykorzystanie bez zgody opiekuna prawnego wizerunku osoby małoletniej.
Uczestnik, wysyłając zgłoszenie konkursowe, zobowiązuje się do bezpłatnego przeniesienia na
Organizatora autorskich praw majątkowych do nadesłanej pracy na wszystkich polach eksploatacji.
W analogicznym zakresie, do czasu ogłoszenia wyników Konkursu, Uczestnik upoważnia Organizatora
Konkursu do korzystania z pracy konkursowej dla potrzeb realizacji celów Konkursu, w szczególności
jego oceny i wyboru laureatów. Po przeniesieniu praw do pracy na Organizatora, Uczestnikowi nie
przysługują żadne roszczenia z jakichkolwiek tytułów w stosunku do Organizatora.
W ramach przeniesienia praw, Uczestnik wyraża nieograniczone w czasie i terytorialnie korzystanie i
rozporządzanie narodzoną pracą na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności wymienionych w
art.50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r., poz.
1231 ze zm.), tj.:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy
utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
2) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie do
obrotu, użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy,
3) w zakresie rozpowszechniania utworu w inny sposób niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie,
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie lub nadawanie i reemitowanie, a także publiczne
udostępnianie utworu tak, by każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie
wybranym.
Przeniesienie autorskich praw majątkowych, następuje wraz z prawem do dalszego przenoszenia praw
na inne podmioty, prawem do zezwolenia na wykonywanie autorskiego prawa zależnego oraz prawem
własności egzemplarzy utworów oraz nośników, na których zostały one utrwalone. Odrębna opłata z
ww. tytułu nie przysługuje.
W przypadku zawarcia w pracy konkursowej materiałów, których Uczestnik Konkursu nie jest autorem,
zobowiązany jest on - na wezwanie Organizatora - do złożenia oświadczenia o dysponowaniu autorskimi
prawami majątkowymi do tych materiałów, w zakresie umożliwiającym realizację jego zobowiązań
względem Organizatora.
W przypadku zastosowania w pracy konkursowej materiałów, które są dostępne na zasadzie wolnych
licencji, Uczestnik zobowiązany jest – na wezwanie Organizatora - złożyć oświadczenie w tym względzie,
w którym przedstawia również źródło ich pochodzenia.

§4 Zasady konkursu
1.

2.
3.

4.

Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią
promocyjną, których wynik zależy od przypadku ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w
ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 201. poz.1540).
Do Konkursu mogą być zgłaszane tylko przepisy opracowane osobiście, zawierające wkład własny
uczestnika Konkursu.
Uczestnik Konkursu oświadcza poprzez zgłoszenie, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone
autorskie prawa osobiste i majątkowe do nadesłanych przepisów kulinarnych (materiałów filmowych i
fotografii) a ich nadesłanie na Konkurs nie narusza praw osób trzecich. Przesłanie przepisu na Konkurs
jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, że ponosi on wszelką odpowiedzialność za złamanie
tych praw.
Każdy Uczestnik ma prawo przesłać na Konkurs tylko jedno zgłoszenie, zawierające maksymalnie 3
przepisy kulinarne. Niezależnie od liczby nadesłanych zgłoszeń, Uczestnik może zdobyć wyłącznie jedną
nagrodę.
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5.

Zgłoszenie do Konkursu przepisu, w ustalonej w niniejszym Regulaminie formie, jest równoznaczne z
udzieleniem przez Uczestnika nieodpłatnej zgody do korzystania przez Organizatora w celu promocji i
realizacji działań związanych z „Kujawsko-pomorską gęsiną na św. Marcina”, a także zleceniodawcy
Konkursu - Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (w sposób nieograniczony
czasowo i terytorialnie) ze zgłoszonych materiałów konkursowych, w publikacjach o charakterze
promocyjnym i informacyjnym, związanych z akcją „Kujawsko-pomorska gęsina na św. Marcina” i
pozostałych mediach Organizatora, w zakresie wszystkich pól eksploatacji.
§4 Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody

1.

Nadesłane przepisy kulinarne zostaną poddane ocenie jury konkursowego, powołanego przez
Organizatora Konkursu.

2. Jury przyzna nagrody rzeczowe w postaci:
- zestawu sprzętu kuchennego, renomowanej firmy STAUB/ZWILLING, składającego się z: garnka
żeliwnego o pojemności 12 L, czajnika elektrycznego, zestawu startowego do przechowywania
żywości o łącznej wartości katalogowej 2997 zł brutto jako nagroda główna w każdej z dwóch
kategorii Konkursu:
https://zwilling.pl/naczynia-kuchenne/cocotte/garnek-zeliwny-owalny-staub-la-cocotte
https://zwilling.pl/sprzet-kuchenny/czajnik-elektryczny-pro-zwilling-enfinigy
https://zwilling.pl/fresh-and-save/zestaw-startowy-plastikowy-zwilling-fresh-save
- vouchery kolacyjne o wartości 150 złotych dla ewentualnych przepisów wyróżnionych (do trzech w
każdej kategorii).
3.

4.

Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. Organizator
nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagrody ani nie udziela gwarancji jej jakości.
Wszelkie reklamacje dotyczące nagrody należy zgłaszać do jej producenta lub sprzedawcy.
Organizator rości sobie prawo do przyznania mniejszej liczby nagród i wyróżnień niż wymienione w par.
4 ust. 2 niniejszego Regulaminu lub do nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości
zgłoszeń lub niskiego poziomu nadesłanych prac.

§ 5 Ogłoszenie wyników konkursu oraz przekazanie nagród
1.
2.

Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie opublikowane na stronie internetowej Organizatora konkursu
www.czasnagesine.pl, najpóźniej do dnia 30 listopada 2021 r.
Niezależnie od powyższego, zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora o przyznaniu
im nagród pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

3. Nagrody zostaną wręczone laureatom w terminie i miejscu ustalonym przez Organizatora z laureatami.
4.
5.
6.

7.

8.

W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą lub nie spełnienia wymogów
regulaminowych nagroda nie zostanie wręczona.
Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i adresu zamieszkania) będzie
przyczyną odmowy wydania Uczestnikowi nagrody w przypadku wygranej.
Wysyłając zgłoszenie do Konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na przeprowadzenie Konkursu zgodnie z
niniejszym Regulaminem. Ponadto uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie swojego
imienia, nazwiska i nazwy redakcji w informacji o otrzymanej nagrodzie na stronach internetowych
Organizatora i w publikacjach wydawniczych Organizatora oraz w innych środkach masowego przekazu,
na potrzeby związane z podaniem wyników Konkursu.
Wysyłając zgłoszenie na Konkurs uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych do celów
przeprowadzenia Konkursu oraz dla usprawiedliwionych celów administratora danych, mając
jednocześnie prawo wglądu do nich i do ich poprawiania.
Organizator konkursu zwróci Uczestnikowi konkursu, zakwalifikowanemu do konkursu, który nadeśle
prawidłowe zgłoszenie, koszty zakupu produktów użytych do przygotowania autorskiego przepisu, do
kwoty 150 zł brutto, pod warunkiem przesłania uproszczonej faktury (paragonu fiskalnego z numerem
NIP: 5271207603) na adres: MOROZ ARTUR MOROZ Al. Franciszka Mamuszki 22, 81-718 Sopot.
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§ 6 Postanowienia końcowe
1.
2.

Wszelkie pytania i uwagi można kierować na oficjalny adres e-mail konkursu: konkurs@czasnagesine.pl.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy
prawa polskiego.
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