
REGULAMIN KONKURSU  

POD NAZWĄ 

„Grillowa Mapa Polski” 
 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą „Grillowa Mapa Polski” (zwany dalej „Konkursem”) i jest 

realizowany w ramach działań marketingowych firmy STOCK POLSKA Sp. o.o., ul. Spółdzielcza 6, 

20-402 Lublin KRS 0000264278, REGON 140665998, NIP 7010035475 (zwanego dalej 

Zleceniodawcą”), które to działania mają na celu promocję marki STOCK poprzez: 

a) Wykonania zadania konkursowego w formie utworu, który w przypadku zwycięzców 

nagrody głównej, posłuży do dalszych działań marketingowych i promocyjnych ww. 

firmy i marki. 

b) Opublikowanie listy Uczestników Konkursu poprzez opublikowanie imienia i 

miejscowości na stronie internetowej Konkursu. 

c) Utrwalanie w postaci materiałów audiowizualnych zawierających wizerunek zwycięzcy 

nagrody głównej oraz osób zaproszonych podczas przygotowania do każdej z imprez, o 

których mowa w pkt 6 Regulaminu oraz jej przebiegu, które to materiały audiowizualne 

będą wykorzystane dla celów związanych z przedstawieniem na stronach internetowych 

wskazanych szczegółowo w pkt 42 Regulaminu relacji z Imprezy, która jest nagrodą 

główną w Konkursie, o której mowa w pkt 19 a niniejszego regulaminu. 

2. Konkurs odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie (zwanym dalej: 

"Regulaminem"). 

3. Organizatorem Konkursu jest Grzegrzółka &Ko Sp. z o.o. (z siedzibą w Gdyni (81-335) przy ul. Janka 

Wiśniewskiego 13, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego  pod numerem 0000254913 o kapitale zakładowym w wysokości 50.000 zł., opłaconym w 

całości, posiadająca NIP: 7010016236, posiadająca numer statystyczny REGON 140487829 (zwana 

dalej: "Organizatorem").  

4. Czynności związane z realizacją Konkursu wykonuje w imieniu Organizatora spółka Leo Burnett 

(oddział MSL Warsaw) z siedzibą w Warszawie, adres: Wołoska 9, kod pocztowy 02-583, wpisana do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy w Warszawie pod numerem: 0000100609, posiadająca NIP o numerze 113-00-07-900, 

posiadająca numer statystyczny REGON 012069301 (zwana dalej: „Koordynatorem"). 

5. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

6. Celem Konkursu jest wyłonienie maksymalnie 3 zwycięzców, którym w ramach nagrody zostanie 



zorganizowana impreza grillowa w konwencji odpowiadającej charakterowi marki „Żołądkowa de 

Luxe z Pieprzem” (zwana dalej „Imprezą”) przeprowadzona w miejscu wskazanym przez uczestnika 

Konkursu zgodnie z trybem pkt 32 Regulaminu (zwanym dalej „Lokalizacją”). 

7. Konkurs rozpoczyna się w dniu 13.07.2016 r., a kończy się w dniu 27.08.2016 r., który jest 

ostatecznym dniem wydania nagród w Konkursie. Uczestnicy mają możliwość dokonania zgłoszeń od 

godz. 16:00:00 dnia 13.07.2016 r. do godz. 23:59:59 dnia 02.08.2016 r. 

8. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla osób fizycznych zamieszkałych na terenie Rzeczypospolitej 

Polskiej, które do dnia przystąpienia do udziału w Konkursie ukończyły 18 lat i posiadają pełną 

zdolność do czynności prawnych („Uczestnicy”).  

9. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zarządzające oraz pracownicy: Organizatora, Koordynatora, 

Zleceniodawcy, a także ich małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo oraz osoby pozostające w 

stosunku przysposobienia, ich małżonkowie lub partnerzy. Pracownikiem w rozumieniu niniejszego 

regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę jak i osoba współpracująca na 

podstawie umowy cywilnoprawnej (np. na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia). 

ZASADY PROWADZENIA KONKURSU 

10. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien w okresie od godz. 16:00:00 dnia 13.07.2016 

r. do godz. 23:59:59 dnia 02.08.2016 r. spełnić łącznie następujące warunki: 

a) wykonać zadanie konkursowe polegające na przygotowaniu filmu (zwanego dalej 

„Utworem”), który musi spełniać warunki określone w pkt 11 Regulaminu,  

b) dokonać zgłoszenia udziału w Konkursie (zwanego dalej „Zgłoszeniem”) wypełniając 

formularz zamieszczony na stronie internetowej: www.dodajpieprzu.pl (zwanej dalej 

„Stroną Konkursu”) umieszczając Utwór oraz: 

-  podając dane osobowe Uczestnika, tj. imię, nazwisko, kod i 

miejscowość, adres e-mail, numer telefonu, 

- potwierdzając zapoznanie się z Regulaminem, 

- wyrażając zgodę na przetwarzane podanych danych w celu realizacji 

Konkursu w tym ich publikacji w zakresie: imię i miejscowość oraz 

wizerunek na Stronie Konkursu. 

11. Utwór powinien spełniać następujące warunki: 

a) temat Utworu: Pokaż nam jak grillujesz (Utwór może zawierać m.in.: prezentację osoby 

Uczestnika, zaproszenie ambasadora akcji – Tomasza Jakubiaka (zwanego dalej: 

„Ambasadorem”) na Imprezę wraz z prezentacją lokalnych dań na grilla lub/oraz 

zwyczajów, rytuałów związanych z grilowaniem oraz argumentację, dlaczego Uczestnik 

powinien zostać nagrodzony nagrodą),   



b) Utwór zamieszczany w formularzu na Stronie Konkursu nie może być dłuższy niż 2 

minuty, nie może przekroczyć wagi 50 MB, dopuszczalny format: mp4, mov lub rmvb, 

c) jeżeli Utwór podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 666). Uczestnik musi 

posiadać nieograniczone prawa autorskie, majątkowe i osobiste do Utworu, 

d) Utwór może zawierać wizerunki osób trzecich. W przypadku, gdy Utwór zawiera 

wizerunki osób trzecich, Uczestnik jest zobowiązany posiadać zgodę tych osób na 

posłużenie się ich wizerunkiem w ramach Konkursu, a w wypadku wystąpienia przez 

jakąkolwiek osobę z jakimikolwiek roszczeniami lub żądaniami z tego tytułu w stosunku 

do Organizatora/Koordynatora/Zleceniodawcy/Ambasadora, zobowiązuje się zwolnić 

Organizatora/Koordynatora/Zleceniodawcy/Ambasadora z wszelkiej odpowiedzialności 

oraz do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich. 

12. Uczestnik może dokonać wyłącznie jednego Zgłoszenia w Konkursie.  

13. Po przesłaniu Zgłoszenia, Uczestnik nie ma możliwości samodzielnego dokonania jego poprawy czy 

też modyfikacji Utworu.  

14. Zgłoszenie w Konkursie musi być dokonane własnoręcznie przez Uczestnika (bez użycia programów 

lub robotów komputerowych). 

15. W Konkursie nie będą uwzględniane Zgłoszenia niespełniające warunków niniejszego Regulaminu.  

16. Niedopuszczalne jest zgłoszenie przez Uczestnika do Konkursu Utworu, który zawiera treści sprzeczne 

z prawem, naruszające prawa osób trzecich, uznawane powszechnie za społecznie niewłaściwe, 

naganne moralnie, obsceniczne, obraźliwe, wulgarne, sprzeczne z dobrymi obyczajami, sprzeczne z 

zasadami współżycia społecznego, które mogą być odebrane jako społecznie naganne, nazwy własne 

prawnie chronione, treści naruszające dobra osobiste osób trzecich, a także jeżeli zawiera treści, 

wizerunki jakichkolwiek podmiotów i ich marek. 

17. Dokonując Zgłoszenia do Konkursu, Uczestnik oświadcza, że:  

a. jest wyłącznym autorem wykonanego Utworu, posiada pełne prawa majątkowe, autorskie i 

osobiste do wykonanego Utworu, osobiście i samodzielnie zarządza własnymi prawami 

autorskimi, nikt inny nie jest upoważniony do reprezentowania jego praw w tym zakresie oraz, 

że jego prawa do wykonanego Utworu nie są w żaden sposób ograniczone ani obciążone, że 

żadne osoby trzecie nie wystąpią w stosunku do 

Organizatora/Koordynatora/Zleceniodawcy/Ambasadora z żadnymi roszczeniami ani żądaniami 

z tytułu udzielonej licencji oraz z tytułu wykonywania przez 

Organizatora/Koordynatora/Zleceniodawcy/Ambasadora przekazanych przez Uczestnika 

uprawnień.  

b. osoby występujące w Utworze, których zgoda jest konieczna do ich publikacji, wyraziły 



jednoznaczną i wyraźną zgodę na publikację tego Utworu i stwierdziły, że publikacja ta nie 

naruszy ich dóbr osobistych. 

Uczestnik na każde żądanie Organizatora przedstawi, w ciągu 5 dni od przedstawienia takiego 

żądania, odpowiednie dokumenty i oświadczenia potwierdzające stan prawny, o którym mowa w 

niniejszym punkcie Regulaminu. 

18. Z chwilą wysłania Zgłoszenia autor Utworu (Uczestnik) udziela Organizatorowi, Koordynatorowi,  

Zleceniodawcy  zgody do wykorzystywania  pracy konkursowej (Utworu) w celu: przeprowadzenia 

Konkursu, oceny Utworu, publikacji rezultatów Konkursu oraz udziela zgody na (nieodpłatne), 

nieograniczone czasowo i terytorialnie publikowanie  Utworów  na Stronie Konkursowej. Uczestnik 

przesyłając Organizatorowi Utwór ponosi odpowiedzialność w przypadku naruszenia autorskich praw 

majątkowych i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich, a w wypadku wystąpienia przez 

jakąkolwiek osobę z jakimikolwiek roszczeniami lub żądaniami w stosunku do 

Organizatora/Koordynatora/Zleceniodawcy/Ambasadora z tego tytułu, zobowiązuje się zwolnić 

Organizatora/Koordynatora/Zleceniodawcy/Ambasadora z wszelkiej odpowiedzialności oraz do 

całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich.  

 

NAGRODY W KONKURSIE  

19. W niniejszym Konkursie przewidziano następujące nagrody: 

a) 3 nagrody główne, każda w postaci Imprezy w konwencji grilla z udziałem Ambasadora 

dla 11 osób o wartości 3.000,00 zł brutto oraz dodatkowej nagrody pieniężnej w 

wysokości 333,00 zł. Szczegóły nagrody określone są w pkt 35-42 Regulaminu. Wartość 

jednej nagrody głównej to 3.333,00 zł,   

b) 10 nagród pocieszenia, każda w postaci drewnianej skrzynki o wartości 200,00 zł brutto 

(zawartość skrzynki: fartuch Mistrza Grilla z akcesoriami do grillowania, butelka 

Żołądkowej de Luxe z Pieprzem 0,5 litra oraz dwa kieliszki do wódki) oraz dodatkowej 

nagrody pieniężnej w wysokości 22,00 zł. Wartość jednej nagrody pocieszenia to 222,00 

zł.  

20. Dodatkowe nagrody pieniężne w wysokości 333,oo zł oraz 22,00 zł zostaną pobrane i przekazane przez 

Organizatora do właściwego Urzędu Skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

podatkowego w celu zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranych 

w konkursach  (art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz 361, z późn. zm.)).  

21. Jeden Uczestnik może wygrać w Konkursie wyłącznie 1 nagrodę pocieszenia lub 1 nagrodę główną.  

22. Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody, do 

otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego, ani do przeniesienia prawa do uzyskania nagrody na osoby 

trzecie.  



KOMISJA KONKURSOWA 

23. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwać będzie komisja konkursowa (zwana dalej 

„Komisją Konkursową”) powołana przez Organizatora. Komisja Konkursowa składać się będzie z 5-ciu 

przedstawicieli Organizatora/Koordynatora/Zleceniodawcy oraz Ambasadora.  

24. Do zadań Komisji Konkursowej należy:  

 a) zapewnienie uczestnictwa w ocenie przez Komisję Konkursową wszystkim prawidłowym 

Zgłoszeniom, 

 b) rozstrzygnięcie Konkursu (ocena Utworów przesłanych przez Uczestników) zgodnie z 

postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych 

czynności, 

 c) prowadzenie postępowań reklamacyjnych. 

ZASADY WYŁANIANIA LAUREATÓW I PRZYZNANIA NAGRÓD 

25. Komisja Konkursowa stosując kryteria wymienione w pkt 27 Regulaminu dokona wyboru 13-stu 

finalistów – 13 Utworów, które zdaniem Komisji Konkursowej są najciekawsze. Wybór 13-stu 

finalistów zostanie dokonany spośród wszystkich prawidłowych Zgłoszeń zarejestrowanych w 

Systemie Konkursu w terminie od godz. 16:00:00 dnia 13.07.2016 r. do godz. 23:59:59 dnia 02.08.2016 

r. Pod uwagę będą brane wyłącznie prawidłowe Zgłoszenia, które spełnią warunki pkt 10 b 

Regulaminu.  

26. Wyłonienie 13-stu finalistów nastąpi podczas posiedzeń Komisji Konkursowej najpóźniej do dnia 

07.08.2016 r.   

27. W ocenie Utworów, Komisja Konkursowa będzie stosowała łącznie następujące kryteria: 

a) oryginalność Utworu, 

b) pomysłowość i kreatywność, 

c) kompozycja Utworu, 

d) użyte środki artystyczne,   

e) dopasowanie do charakteru Konkursu, 

f) zgodność z wymogami wskazanymi w Regulaminie. 

28. Wybrani przez Komisję Konkursową finaliści zostaną powiadomieni o zakwalifikowaniu się do finału 

Konkursu najpóźniej do dnia 08.08.2016 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonicznie, 

zgodnie z danymi podanymi przez Uczestnika w Zgłoszeniu. 

29. Nagrody główne oraz nagrody pocieszenia zostaną przyznane do dnia 08.08.2016 r. w następujący 

sposób: spośród 13-stu finalistów Komisja Konkursowa stosując kryteria wymienione w pkt 27 

Regulaminu dokona wyboru 3 Uczestników, (zwanych dalej „Zwycięzcami nagród głównych”), którzy 

otrzymają prawo do nagród głównych. Pozostałe 10 osób uzyskuje prawo do nagrody pocieszenia 

(zwanych dalej „Zwycięzcami nagród pocieszenia”). 13-stu finalistów zostanie ponumerowanych 

według kolejności ich wyboru poczynając od najciekawiej wykonanego Utworu do najmniej. 



30. Wybrani przez Komisję Konkursowej zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej oraz o 

obowiązkach określonych w pkt 32 Regulaminu najpóźniej do dnia 08.08.2016 r. za pośrednictwem 

poczty elektronicznej oraz telefonicznie, zgodnie z danymi podanymi przez Uczestnika w Zgłoszeniu.  

31. W przypadku, w którym którykolwiek z finalistów zrezygnuje z dalszego udziału w finale Konkursu 

lub w sytuacji, w której nie będzie możliwy kontakt ze zwycięzcą, w szczególności z uwagi na podanie 

przez niego błędnych danych kontaktowych w Zgłoszeniu lub w przypadku niespełnienia przez 

zwycięzcę warunków o których mowa w pkt 32 Regulaminu, wówczas Uczestnik ten traci prawo do 

nagrody. W przypadku utraty prawa do nagrody głównej Organizator zastrzega sobie prawo 

umożliwienia organizacji Imprezy Uczestnikowi, który zdobył kolejno najwyższą po zwycięzcach 

nagrody głównej ocenę jury. W takim przypadku, Uczestnik ten uzyskuje prawo wyłącznie do nagrody 

głównej.  Możliwość wskazania dodatkowego finalisty jest prawem a nie obowiązkiem Organizatora. 

32. Zwycięzcy nagród pocieszenia są zobowiązani do dnia 14.08.2016 r. przedstawić telefonicznie (na 

numer: 22 448 98 00) lub drogą korespondencji elektronicznej (na adres: konkurs@publicis-

consultants.com) lub za pomocą poczty/kuriera na adres Koordynatora imię i nazwisko oraz dokładny 

adres wraz z kodem i miejscowością, na który zostanie wysłana nagroda. Wybrani przez Komisję 

Konkursową Zwycięzcy nagród głównych są zobowiązani do dnia 13.08.2016 r. przedstawić 

telefonicznie (na numer: 22 448 98 00)  lub drogą korespondencji elektronicznej (na adres: 

konkurs@publicis-consultants.com) lub za pomocą poczty/kuriera na adres Koordynatora:  

a. imię i nazwisko oraz dokładny adres wraz z kodem i miejscowością, 

b. wskazanie dokładnej Lokalizacji Imprezy na terenie Polski oraz jej sugerowanego terminu 

(możliwe terminy Imprezy wskazane są w pkt 35 Regulaminu),  

c. pisemną zgodę właściciela Lokalizacji na przeprowadzenie Imprezy w terminie 

wskazanym przez Zwycięzcę. W przypadku wątpliwości, Uczestnik na każde żądanie 

Organizatora/Koordynatora przedstawi, w ciągu 3 dni od przedstawienia takiego żądania 

(za pośrednictwem wiadomości e-mail lub telefoniczne) odpowiednie dokumenty 

potwierdzające stan prawny, o którym mowa w niniejszym podpunkcie Regulaminu, 

d. dokumentację fotograficzną proponowanej Lokalizacji – Lokalizacja nie może być 

własnością publiczną, musi być na terenie Polski, nie może znajdować się w budynku, a 

jej wielkość musi umożliwiać przeprowadzenie Imprezy. W razie braku akceptacji 

Koordynatora Zwycięzcy zobowiązani są do zaproponowania (do dnia 14.08.2016 r.) 

alternatywnej Lokalizacji, 

e. liczbę zaproszonych przez zwycięzcę osób, która będzie uczestniczyć w Imprezie, 

f. pisemne zgody zaproszonych przez zwycięzcę osób na przetwarzanie ich danych 

osobowych oraz wizerunków do celów związanych z organizacją i utrwaleniem relacji z 

Imprezy i pokazaniem relacji z Imprezy na stronach internetowych określonych w pkt 42 

Regulaminu. 



33. Wybór Lokalizacji i terminu, w którym zostanie zorganizowana Impreza, uzgodniony będzie odrębnie z 

każdym Zwycięzcą nagrody głównej. Koordynator przedstawi Zwycięzcom nagród głównych możliwe 

terminy Imprezy (terminy wskazane są w pkt 35 Regulaminu). Wyłącznie Koordynator ostatecznie 

decyduje o terminie, w którym będzie przeprowadzana Impreza – Koordynator ma prawo odmówić 

przeprowadzenia Imprezy w sugerowanym przez Uczestnika terminie i wskazać inny termin spośród 

wskazanych w pkt 35 Regulaminu. Po uzgodnieniu przez Zwycięzcę nagrody głównej i  Koordynatora 

wyboru Lokalizacji oraz terminu, Zwycięzcy temu nie przysługuje prawo do zmiany decyzji w tym 

przedmiocie. Wybór Lokalizacji oraz ustalenie terminu dokonane zostanie telefonicznie, drogą 

korespondencji elektronicznej lub w każdy inny sposób umożliwiający przekazanie oświadczenia woli 

na odległość najpóźniej do dnia 14.08.2016 r.  

34. Lista finalistów oraz zwycięzców nagród głównych Konkursu zostanie opublikowana na Stronie 

Konkursu, na Fanpage’u marki Żołądkowa Gorzka pod adresem 

https://www.facebook.com/ZoladkowaGorzka/?fref=ts oraz na Fanpage’u Tomasza Jakubiaka pod 

adresem https://www.facebook.com/Tomasz-Jakubiak-Jakubiak-Cooking-118811234892833/ w dniu 

10.08.2016 roku. 

 

ZASTRZREŻNIA DOTYCZĄCE IMPREZY 

35. Zwycięzca jest zobowiązany do zapewnienia Lokalizacji spełniającej warunki określone w pkt 32 d 

Regulaminu w terminie Imprezy ustalonym z Koordynatorem. Możliwe daty organizacji Imprezy: 

19.08.2016 r., 20.08.2016 r., 26.08.2016 r. lub 27.08.2016 r. (w danym terminie może odbyć się 

wyłącznie jedna Impreza). W przypadku zatwierdzenia przez Koordynatora danego terminu, 

poinformuje on  przez pozostałych Zwycięzców nagród głównych o zarezerwowaniu terminu.  

36. W ramach organizacji Imprezy Koordynator zobowiązuje się do aranżacji Lokalizacji w tym wynajem 

mebli i naczyń oraz grilla, zapewnienia cateringu, w tym alkoholu Żołądkowej de Luxe z Pieprzem oraz 

udziału Ambasadora. Zwycięzca przy organizacji Imprezy w pełnym zakresie podlega osobie 

wyznaczonej do współpracy z nim ze strony Koordynatora (zwanej dalej „Opiekunem”).  

37. Koszty organizacji Imprez zostaną pokryte przez Organizatora w ramach budżetu, którego wysokość 

dla każdej z Imprez będzie taka sama. Dysponentem budżetu jest Koordynator, który w porozumieniu 

ze Zwycięzcą nagrody głównej będzie zarządzał tym budżetem w celu realizacji Imprezy.  

38. Każdy Zwycięzca ma możliwość zaproszenia na organizowaną przez siebie imprezę 10 osób (wyłącznie 

takich, które ukończyły 18 lat do dnia Imprezy). Zwycięzca zobowiązany jest przedstawić 

Koordynatorowi pisemną zgodę zaproszonych na Imprezę osób na: przetwarzanie ich danych w celu 

organizacji imprezy oraz na przetwarzanie ich wizerunku utrwalonego w Utworze (do realizacji, celu 

związanego z pokazaniem relacji z Imprezy na stronach określonych w pkt 42 Regulaminu) oraz na 

(nieodpłatne), nieograniczone czasowo i terytorialnie publikowanie  Utworów z ich wizerunkiem w 

celu pokazania relacji z Imprezy na stronach określonych w pkt 42 Regulaminu, najpóźniej 3 dni 



robocze przez Imprezą. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu zaproszonych osób oraz innych 

kosztów nie wymienionych w Regulaminie.  

39. W przypadku, gdy Impreza nie zostanie zrealizowana w dniu wskazanym przez zwycięzcę nagrody 

głównej z powodu jego zaniedbania (np. niezgłoszenie się na Imprezę w umówionym dniu i umówionej 

Lokalizacji), wówczas nagroda nie zostanie wydana.  

40. Każdy Zwycięzca Konkursu oraz osoby wskazane przez Zwycięzcę są zobowiązane do przestrzegania 

poleceń Opiekuna Imprezy, stosowania się do ogólnie przyjętych reguł bezpieczeństwa, dobrych 

obyczajów oraz obowiązujących zasad współżycia społecznego.  

41. Przygotowania do każdej z Imprez, a także przebieg każdej z Imprez, zostanie utrwalony przez 

Koordynatora w postaci materiałów audiowizualnych, które będą wykorzystane dla celów 

przedstawienia relacji z Imprezy na stronach określonych w pkt 42 Regulaminu 

42. Koordynator, na podstawie materiałów, o których mowa w pkt 41 Regulaminu przygotuje pliki 

multimedialne zawierające filmy/zdjęcia dot. przygotowania do każdej z Imprez i ich przebieg, które 

zostaną opublikowane na Stronie Konkursu, na Fanpage’u marki Żołądkowa Gorzka pod adresem 

https://www.facebook.com/ZoladkowaGorzka/?fref=ts oraz na Fanpage’u Tomasza Jakubiaka pod 

adresem https://www.facebook.com/Tomasz-Jakubiak-Jakubiak-Cooking-118811234892833/.  
 

PRAWA AUTORSKIE 

43. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w myśl art. 919 Kodeksu Cywilnego i nabywa majątkowe 

prawa autorskie do nagrodzonych Utworów. Zwycięzca zobowiązany jest do przeniesienia na 

Zleceniodawcę wszelkich majątkowych praw autorskich (w tym wyłącznego prawa do zezwalania na 

wykonywanie zależnych praw autorskich oraz przenoszenia nabytych praw na inne osoby) do Utworu, 

jak również przeniesienia na Zleceniodawcę uprawnienia do wykonywania osobistych praw autorskich 

do wykonanego Utworu. Zwycięzca nie jest uprawniony do dodatkowego wynagrodzenia, poza 

otrzymaną nagrodą. W tym celu zwycięzca zawrze ze Zleceniodawcą umowę, co będzie jednoznaczne z 

możliwością wykorzystania przez Zleceniodawcę Utworu dla potrzeb Zleceniodawcy na wszystkich 

wskazanych w umowie polach eksploatacji oraz do nieograniczonego w czasie korzystania i 

rozporządzania w kraju i za granicą, w tym m.in. do: 

a) utrwalania poprzez odręczne sporządzanie kopii Utworu oraz przenoszenie Utworu na wszelkiego 

rodzaju nośniki, jakąkolwiek techniką niezależnie od systemu, formatu i standardu; 

b) zwielokrotniania Utworu, tj. sporządzenie kolejnych egzemplarzy materialnego nośnika techniką 

poligraficzną; 

c) wprowadzania egzemplarzy Utworu do obrotu; 

d) digitalizacja, wpisania do pamięci komputera, udostępnienia za pośrednictwem sieci 

komputerowych, w tym Internetu, intranetu i extranetu, utrwalenie, zwielokrotnienie za pomocą 



druku, technik reprograficznych, filmu, nagrania magnetofonowego, zapisu magnetycznego, 

nośnika elektronicznego, nośnika cyfrowego; 

e) inkorporowania Utworu do utworu multimedialnego i/lub utworu zbiorowego; 

f) używania w obrocie gospodarczym lub niegospodarczym w charakterze oznaczenia 

przedsiębiorstwa, znaku towarowego lub innego charakterystycznego symbolu przedsiębiorstwa 

albo towaru lub usługi; 

g) publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, 

a także publicznego udostępnienia Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w 

miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 

h) wystawiania i wyświetlania, a także nadania za pomocą wizji lub fonii przewodowej 

lub bezprzewodowej przez stację naziemną lub nadania za pośrednictwem satelity; 

i) sprzedaży, najmu, dzierżawy, odpłatnego lub nieodpłatnego udostępniania osobom trzecim 

Utworu, a także składania oferty w tym zakresie; 

j) wykonywania oraz zezwalania na wykonywanie przez osoby trzecie opracowań, w tym przeróbek 

i adaptacji Utworu; 

k) rejestracji w Polsce lub za granicą w Urzędzie Patentowym lub innym właściwym organie 

w charakterze znaku towarowego, wzoru przemysłowego, wzoru użytkowego, wynalazku lub 

innego przedmiotu własności przemysłowej. 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 

44. Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić reklamację w związku z przeprowadzeniem i uczestnictwem 

w Konkursie w formie pisemnej na adres biura Organizatora Biuro Grzegrzółka&Ko sp. z o.o., ul. 

Floriańska 6/13 D, 03-707 Warszawa. Reklamacje rozpatruje Organizator. 

45. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony pisemnie w terminie 

14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora. 

46. Przy rozpatrywaniu reklamacji Organizator opiera się na treści niniejszego Regulaminu Konkursu oraz 

powszechnie obowiązujących przepisach prawa polskiego. 

47. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia swoich roszczeń w sądzie powszechnym. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

48. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator tj. Grzegrzółka &Ko Sp. 

z o.o. ul. Janka Wiśniewskiego 13, 81-335 Gdynia. Przetwarzanie danych osobowych odbywać́ się̨ 

będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. 2015. poz. 2135 z późn. zm.). Dane osobowe Uczestników Konkursu tj. imię, nazwisko, kod i 

miejscowość, adres e-mail, numer telefonu oraz jego wizerunek będą̨ przetwarzane przez podmioty 



wskazane w Regulaminie tj. Koordynatora/Zleceniodawcy/Ambasadora wyłącznie w celu realizacji 

Konkurs – wyłaniania Zwycięzców, wręczenia nagród, poinformowaniu innych uczestników Konkursu 

o jego wynikach, publikacji informacji o wyłonionych Zwycięzcach pod warunkiem zawarcia umowy o 

powierzenie przetwarzania danych osobowych z Organizatorem. Jednocześnie wizerunek Zwycięzców 

nagród głównych i osób przez niech zaproszonych będzie przetwarzanych w ramach realizacji 

Konkursu i pokazania relacji z Imprezy. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz 

niezbędny do przeprowadzenia Konkursu zgodnie z założeniami niniejszego Regulaminu. Osoby 

podające dane osobowe mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, wniesienia 

pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na 

szczególną sytuację oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 

49. Regulamin Konkursu dostępny jest w biurze Organizatora (Grzegrzółka&Ko sp. z o.o., ul. Floriańska 

6/13 D, 03-707 Warszawa), w siedzibie Koordynatora oraz na Stronie Konkursu. 

50. Infolinia działająca pod numerem 22 448 98 00 czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 

09:00 do 17:00. Koszt połączenia z numerem Infolinii jest zgodny z cennikiem usług 

telekomunikacyjnych jak za połączenie ze zwykłym numerem stacjonarnym. Koszt połączenia z 

numerem Infolinii ponosi Uczestnik. 
 


