Regulamin konkursu „W kuchni z Gazetą Powiatową”
§1 Informacje ogólne
1. Organizatorem konkursu „W kuchni z Gazetą Powiatową” jest GREY LINE Agencja ReklamowoWydawnicza, ul. ks. płk Jana Mrugacza 1C, 05-120 Legionowo, wydawca Gazety Powiatowej
2. Partnerem konkursu jest TenSushi Legionowo
3. Uczestnikiem konkursu jest osoba, która zgłosiła uczestnictwo w konkursie
4. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym:
„Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
5. Do konkursu może przystąpić każdy pełnoletni
6. Konkurs rozpoczyna się 24 lutego i trwać będzie aż do odwołania przez Organizatora
7. Konkurs podzielony będzie na edycje – każda trwać będzie 1 miesiąc kalendarzowy
8. Pracę konkursową stanowi przepis kulinarny wraz z własnym zdjęciem potrawy
9. Regulamin dostępny jest na stronie www.gazetapowiatowa.pl/wiadomosci/powiatlegionowski/przepisy-kulinarne/
§2 Cele konkursu
Celem konkursu jest:
- zachęcenie mieszkańców powiatu legionowskiego do dzielenia się swoją kulinarną pasją i
pobudzanie ich kreatywności
- promocja Restauracji Ten Sushi
- promocja blogów Gazety Powiatowej
§3 Terminy
1. Pierwsza edycja konkursu rozpocznie się 1 marca 2015 roku i zakończy się 31 marca 2015 roku
2. Każda kolejna edycja zaczynać się będzie z początkiem kolejnego miesiąca, a kończyć się będzie z
jego końcem
3. Konkursy będą rozstrzygane cyklicznie pod koniec każdej edycji –w ostatni dzień pracujący danego
miesiąca
4. W każdej edycji konkursu przewidziano 1 nagrodę główną i 1 nagrodę dodatkową

§4 Zgłoszenia
1. Prace konkursowe przesyłane są drogą mailową na adres: redakcja@gazetapowiatowa.pl

2. W treści maila należy wpisać swoje imię, nazwisko i telefon kontaktowy
3. Wysłanie maila pracą, imieniem, nazwiskiem i telefonem równoważne jest ze zgłoszeniem
uczestnictwa w konkursie
4. Przez zgłoszenie udziału w konkursie uczestnik:
- akceptuje warunki regulaminu,
- wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz na udostępnianie
tych danych Partnerom,
- wyraża zgodę na otrzymywanie materiałów informacyjnych i promocyjnych od Organizatora
- wyraża zgodę na umieszczenie pracy konkursowej na podstronach strony
www.blogi.gazetapowiatowa.pl/przepisy-kulinarne/
- wyraża zgodę na ocenę przesłanej pracy przez dietetyka
- deklaruje, że posiada prawa autorskie do zgłoszonej pracy
5. Przepis kulinarny musi być przesłany w dokumencie tekstowym, a zdjęcie w pliku jpg lub png
6. Każdy uczestnik konkursu może w jednym miesiącu zgłosić nieograniczoną liczbę prac
7. Prace konkursowe do pierwszej edycji konkursu będą przyjmowane od 24 lutego 2015 roku
8. Prace nadesłane w ostatnim tygodniu miesiąca zostaną opublikowane na stronie internetowej
dopiero w kolejnej edycji konkursu, tj. na początku następnego miesiąca.
9. Na stronie internetowej praca konkursowa, z wyłączeniem tych, o których mowa w §4 pkt 8,
pojawi się najpóźniej do godz. 9:00 kolejnego dnia roboczego od dnia otrzymania przez redakcję
maila z pełną pracą konkursową.
10. Nadsyłane prace będą zamieszczane na podstronach strony
www.blogi.gazetapowiatowa.pl/przepisy-kulinarne/ - każdy przepis na swojej oddzielnej podstronie
§5 Nagrody
1. Nagrodą główną będzie zestaw sushi od Restauracji TenSushi składający się z 34 sztuk sushi
(zestaw nr 4 „Yato” lub zestaw nr 5 „Kagawa”).
2. Nagroda główna trafi do autora pracy, której podstrona odnotuje w danym miesiącu najwięcej
wizyt unikalnych użytkowników
3. Liczba unikalnych użytkowników odwiedzających poszczególne podstrony z przepisami sprawdzana
będzie w każdej edycji konkursu za pomocą statystyk Google Analytics
4. Uczestnicy mogą promować swoje prace poprzez udostępnianie linka ze swoim przepisem na
forach internetowych, portalach społecznościowych, czy wysyłając je mailem lub za pomocą
komunikatorów.

5. Nagrodą dodatkową będzie książka
6. Nagroda dodatkowa trafi do osoby, która w danej edycji konkursu prześle najwięcej prac
konkursowych
7. Zwycięzcy konkursu o nagrodach i sposobie ich odbioru zostaną powiadomieni poprzez e-mail
8. Na odbiór nagrody głównej zwycięzca będzie miał 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu
9. Na odbiór nagrody dodatkowej zwycięzca będzie miał 30 dni
10. Nagroda przepada po upływie terminów wskazanych w §5 pkt 8 i 9
11. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia nagród dodatkowych, o których nie
wspomniano w regulaminie
§6 Postanowienia końcowe
1. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za nadesłane i następnie opublikowane materiały
2. Organizator nie zwraca Uczestnikom żadnych kosztów związanych z ich uczestnictwem w
Konkursie.
3. Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich do zdjęcia lub tekstu nadesłanego na Konkurs
w całości obciąża Uczestnika Konkursu.
4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych zdjęć (także tych
nienagrodzonych) w publikacjach i/lub działaniach promocyjnych Organizatora.
5. Uczestnikowi Konkursu nie należy się żadne wynagrodzenie z tytułu wykorzystania jego zdjęć przez
Organizatora, na co każdy Uczestnik wyraża zgodę, zgłaszając się do Konkursu.
6. Uczestnik przesyłając prace na Konkurs przenosi nieodpłatnie na Organizatora bez ograniczeń
czasowych i terytorialnych autorskie prawa majątkowe i zależne do swych zdjęć na wszystkich pola
eksploatacji znanych polskiemu prawu w dacie wysłania zdjęć. Dotyczy to szczególnie:
- wprowadzania do obrotu egzemplarzy zwielokrotnionych zdjęć w dowolnej formie, m.in. choć nie
wyłącznie w postaci wydrukowanej i/lub CD-ROM-u;
-wprowadzania zdjęć w całości lub we fragmentach do pamięci komputera oraz publicznego
udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do zdjęć w czasie i miejscu przez siebie
wybranym (w tym w sieci Internet);
- używania całości lub fragmentów zdjęć w materiałach informacyjnych i promocyjnych Organizatora,
drukowanych i elektronicznych (w tym internetowych).
7. Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora.
8. Uczestnik ma obowiązek nieodwołalnie, bezwarunkowo i na pierwsze żądanie zwolnić
Organizatora w całości od wszelkiej odpowiedzialności jaka zostałaby na Organizatora nałożona,

choćby nieprawomocnym wyrokiem, z tytułu naruszenia w pracy i/lub w związku z pracą praw osób
trzecich, w tym osobistych lub majątkowych praw autorskich.
9. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
10. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu.
11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.
12. Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne.

