Regulamin Konkursu „Najlepsza zupa na jesieo”
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1.1. Organizatorem Konkursu – Idealna zupa na jesieo (dalej zwanego: „Konkursem”) jest
Wydawnictwo Zwierciadło sp. z o.o. ul. Karowa 31 a, 00-324 Warszawa (dalej zwana:
„Organizatorem”).
1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej
zwanym: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
1.3. Regulamin Konkursu dostępny jest zarówno w siedzibie Organizatora, jak też na stronie
internetowej zwierciadlo.pl.
1.4. Uczestnikiem Konkursu może byd osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolnośd do
czynności prawnych.
1.5. Warunki uczestnictwa w Konkursie podlegają niniejszemu regulaminowi, a każde zgłoszenie
uczestnika będzie jednoznaczne z faktem, iż uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią
regulaminu, wyraża zgodę na jego brzmienie i poddanie się jego warunkom.
1.6. W Konkursie nie mogą brad udziału pracownicy Organizatora i realizatorów oraz inne osoby
współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również członkowie rodzin w/w pracowników
i współpracowników.
1.7. Nagrody w konkursie: 5 voucherów do wykorzystania w restauracjach biorących udział w
akcji „Gęsina na św. Marcina”, każdy o wartości rynkowej 100,00zł brutto oraz dodatkowa
nagroda – wizyta na planie serialu „Ojciec Mateusz”.
2. ZAŁOŻENIA KONKURSU:
2.1. Konkurs będzie ogłoszony na stronie internetowej zwierciadlo.pl
2.2. Konkurs będzie trwał od 19 listopada do 30 listopada 2014 r. Wyniki konkursu ogłoszone
zostaną do 1 grudnia 2014 r.
2.3. Miejscem organizowania Konkursu jest terytorium Rzeczpospolitej Polski. Rozstrzygnięcie
Konkursu nastąpi w siedzibie Organizatora – w Warszawie ul. Karowej 31a.
3. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU:
3.1. Konkurs polegad będzie na wysłaniu do Organizatora przepisu na jesienną zupę. Przepis musi
zawierad zdjęcie potrawy. Adres do wysyłki przepisów: zupa@grupazwierciadlo.pl
3.2. Laureatów konkursu wybiera Komisja Konkursowa w składzie przedstawicieli Organizatora
Konkursu.
3.3. Laureatami Konkursu zostaną osoby (w liczbie 7), których prace zostaną uznane za
najciekawsze.
3.4. Jedna osoba może dodad dowolną ilośd przepisów, ale wygrad tylko 1 nagrodę.
3.5. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, numer
telefonu komórkowego lub stacjonarnego, adresu e-mailowego lub odpowiednio adres
zamieszkania, będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu z siedzibą w Warszawie przy
ul. Karowa 31 a w celu realizacji umowy przystąpienia do konkursu i jego prawidłowego
przeprowadzenia lub marketingu bezpośredniego własnych produktów Organizatora
Konkursu. Gwarantujemy prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania,
jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Dane osobowe nie będą
udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne.
3.6. Prawa autorskie do prac nadesłanych przez uczestników konkursu (zarówno do przepisów,
jak i zdjęd) muszą należed do uczestników konkursu. Uczestnicy konkursu ponoszą pełną

odpowiedzialnośd wobec Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeo
z tytułu naruszenia ich praw wskutek wykorzystania przez Organizatora tekstów i zdjęd
zgodnie z niniejszym Regulaminem.
3.7. Autor oświadcza, iż autorskie prawa majątkowe oraz autorskie prawa zależne do Utworu
stanowią jego wyłączną własnośd oraz iż do dnia dzisiejszego nie zawarł żadnej umowy
mającej za przedmiot te prawa, a także iż ponosi odpowiedzialnośd za wszelkie roszczenie
zwrotne, i inne zarzuty jakie mogą w przyszłości z tego powodu powstad.
3.8. Autor zobowiązuje się, że w przypadku, gdy w trakcie rozporządzania i korzystania przez
Nabywcę z Utworu wystąpią przeciwko Nabywcy osoby trzecie z roszczeniami dotyczącymi
korzystania z Utworu Autor, po zawiadomieniu go o tym fakcie przez Nabywcę, wstąpi do
toczącego się sporu oraz zobowiązuje się, że w przypadku zasadności zgłaszanych roszczeo
lub w przypadku gdy roszczenia te uzna sąd, w całości je zaspokoi.
4. PRZYZNAWANIE NAGRÓD:
4.1. Laureaci wyłonieni zostaną 1 grudnia 2014 r.
4.2. Laureaci powiadomieni zostaną o wygranej za pośrednictwem maila w dniu 1 grudnia 2014
r.
4.3. Nagrody w Konkursie zostaną wydane zgodnie z przepisami prawa podatkowego.
4.4. Nagrody (vouchery) do poszczególnych laureatów wysłane zostaną przesyłką kurierską na
koszt Organizatora pod adres zamieszkania wskazany przez laureata w terminie 1 dnia od
dnia otrzymania od laureata danych koniecznych do wysyłki. Realizacja voucherów możliwa
jest do 15 grudnia w restauracjach serwujących gęsinę w ramach akcji "Czas na gęsinę":
http://www.czasnagesine.pl/restauracje .
4.5. Laureat nagrody w postaci wizyty na planie serialu „Ojciec Mateusz” zostanie
poinformowany mailowo o wygranej. Następnie zostanie z nim ustalony termin realizacji
nagrody, zgodny z terminarzem wyznaczonym przez producenta serialu. Laureaci
przyjeżdżają na plan serialu na koszt własny.
4.6. Organizator zastrzega, że nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartośd pieniężną.
4.7. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych
właściwości nagród.
4.8. W konkursie mogą brad udział jedynie osoby przebywające na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej.
5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE:
5.1. W celu umożliwienia jak najszybszej dyskwalifikacji osób łamiących zasady konkursu,
prosimy o zgłaszanie przypadków łamania regulaminu przez uczestników biorących udział w
konkursie, niezwłocznie, na adres mailowy d.rozek@grupazwierciadlo.pl w treści podając
nazwę Konkurs – Zupa na jesieo!
5.2. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu zgłaszad należy w formie pisemnej do Organizatora
na adres: „Wydawnictwo Zwierciadło” Sp. z o.o. ul. Karowej 31a, 00-324 Warszawa, w
terminie 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji pod rygorem wygaśnięcia wszelkich
roszczeo uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie. Ewentualne reklamacje
rozpatrzone zostaną w terminie 7 dni od dnia ich wpływu. Decyzja Organizatora o uznaniu
bądź nie uznaniu reklamacji jest ostateczna.
5.3. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa. Reklamacja powinna
zawierad imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i
uzasadnienie reklamacji.

5.4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną powołaną przez Organizatora.
5.5. Komisja rozpatrywad będzie reklamacje uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.
5.6. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji w wiadomości zwrotnej.

