REGULAMIN KONKURSU KULINARNEGO
„Konkurs kulinarny z Baziółką: Comfort food, czyli pyszne jedzenie bez owijania w bawełnę” z dnia
16 września 2018 roku (dalej odpowiednio „Regulamin”)
§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Organizatorem konkursu jest Grzegorz Łapanowski Grupa Kulinarna (dalej: „Organizator”) z
siedzibą w Warszawie przy ul. Racjonalizacji 5 lokal 102, 02-673 Warszawa, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem NIP: 9291673552, REGON
146184805. Organizator działa we współpracy z Baziółka Swedeponic Polska Sp. z o. o. z
siedzibą w Kraśniczej Woli 41, 05 – 825 Grodzisk Mazowiecki, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000036732, NIP: 5291000035,
REGON: 010678415.
2. Konkurs odbędzie się 16 września 2018 roku na terenie Warszawskiego Festiwalu Kulinarnego
“Królewski Stół” Plaża Wilanów przy zbiegu ulic Wilanowskiej i Przyczółkowskiej.
3. Przystąpienie do Konkursu, poprzez zgłoszenie się do niego, jest równoznaczne z akceptacją
przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania
określonych w nim zasad.
§2 UCZESTNICTWO W KONKURSIE
1. Udział w konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
2. Uczestnikami konkursu mogą być osoby, które ukończyły 15 rok życia (osoby poniżej 18 roku
życia – konieczna pisemna zgoda na wzięcie udziału przez rodzica/prawnego opiekuna).
§3 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest łącznie:
a) Dokonanie rejestracji Uczestników w terminie: od dnia 3 września 2018 roku do wyczerpania
limitu miejsc, za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego w sieci Internet pod
adresem elektronicznym
b) Osobiste pojawienie się Uczestników w punkcie rejestracji na miejscu odbywania się Konkursu –
Pawilon Kulinarny Warszawskiego Festiwalu Kulinarnego – nie później, niż 15 minut przed
rozpoczęciem się edycji Konkursu, na którą Uczestnicy zostali zapisani.
2. Rejestracja przy użyciu formularza elektronicznego polega, łącznie, na udostępnieniu przez
Zgłaszającego Organizatorowi następujących oświadczeń woli oraz danych poprzez,
odpowiednio, oznaczenie lub wypełnienie odpowiednich:
a) swoich danych osobowych, w tym: imienia, nazwiska, daty urodzenia oraz adresu e-mail;
b) oświadczenia o tym, że zapoznał się w sposób nieskrępowany z treścią Regulaminu, akceptuje
jego treść i ma świadomość, iż jego postanowienia są dla niego wiążące;
c) zgody na przetwarzanie przez Organizatora oraz podmioty z nimi współpracujące przy organizacji
Konkursu, danych osobowych Zgłaszającego, o których mowa w lit. a), w celach związanych z
organizacją Konkursu.

3. O zakwalifikowaniu się Uczestników do Konkursu decyduje kolejność zgłoszeń. Po wypełnieniu
formularza rejestracyjnego Uczestnik uzyska automatyczną odpowiedź o ewentualnym
zakwalifikowaniu się do Konkursu, oraz informację odnośnie kolejnych czynności.
4. Organizator przewidział listę rezerwową Uczestników. W wypadku nie pojawienia się
Uczestników w punkcie rejestracji w odpowiednim czasie, Organizator ma prawo zaprosić do
udziału w Konkursie Uczestników z listy rezerwowej.
§3 ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Konkurs odbędzie się w godzinach 14:30 – 16:00 podczas trwania Warszawskiego Festiwalu
Kulinarnego “Królewski Stół”.
2. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu przez Uczestników potrawy, zgodnie z podanych
przez Organizatora tematów. Uczestnicy mają przygotować comfort food, czyli pyszny, sycący,
miło kojarzący się posiłek z produktów znajdujących się w spiżarni Pawilonu Kulinarnego.
Istotnym kryterium oceny przez Jury będzie również czystość stanowiska pracy podczas trwania
konkursu.
§4 NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA
1.
a)
b)
c)
2.
a)
b)
c)
d)
e)
3.
a)
4.
5.

Zwycięzców Konkursu wybierze trzyosobowe Jury powołane przez Organizatora, w składzie:
Maia Sobczak
Grzegorz Łapanowski
Przedstawiciel firmy Swedeponic
Jury Konkursu wybierze trzech Laureatów. Kryteria wyboru Zwycięzców Konkursu są
subiektywne. Przy przyznawaniu nagród Jury będzie się kierowało poniższymi kryteriami:
umiejętności techniczne,
kreatywność,
smak,
dbałość o higienę i bezpieczeństwo pracy,
wartości zdrowotne.
Nagrodami w Konkursie są:
książki Baziółki "Zioła na talerzu" z podpisami członków jury, zapas świeżych ziół od
"Baziółka", nóż szefa marki Global oraz voucher na warsztaty kulinarne w Food Lab Studio.
O wynikach Konkursu Uczestnicy zostaną poinformowani bezpośrednio po zakończeniu.
Jednorazowo każdy wygrany otrzymuje nagrody o łącznej maksymalnej wartości poniżej 750 zł
brutto.
§5 REKLAMACJE

1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo złożenia reklamacji w związku z Konkursem.
Reklamacja może być złożona pisemnie:
a) w trakcie Konkursu w Punkcie Rejestracji;
b) na adres miejsca działalności gospodarczej Organizatora.
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko Uczestnika, jego adres do korespondencji, adres
e-mail, którego użył do rejestracji, jak również opis okoliczności uzasadniających reklamację.

3. Organizator rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od
chwili jej otrzymania.
4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
§4 DANE OSOBOWE
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
zwane dalej jako „RODO”, Organizator informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Grzegorz Łapanowski Grupa Kulinarna, ul.
Racjonalizacji 5 lokal 102, 02-673 Warszawa
2) Z inspektorem ochrony danych osobowych w Grzegorz Łapanowski Grupa Kulinarna, ul.
Racjonalizacji 5 lokal 102, 02-673 Warszawa można skontaktować się mailowo pod adresem:
grzegorz_lapanowski@yahoo.com
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu
związanym z Konkursem „ Konkurs kulinarny z Baziółką: Comfort food, czyli pyszne jedzenie
bez owijania w bawełnę”.
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane tylko do czasu odbycia Warsztatów;
5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem Regulaminu, związanym z udziałem w Warsztatach; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z Regulaminu;
6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; UWAGA:
skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku kwalifikacji ani
zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Regulaminem oraz nie może naruszać
integralności dokumentów.
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
UWAGA: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego.
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych.
2. W przypadku wątpliwości dotyczących zasad Konkursu Organizator zastrzega sobie prawo do
dokonywania wiążących interpretacji przedstawionych w niniejszym Regulaminie zasad i
warunków.
3. Organizator ma prawo w każdym momencie do natychmiastowego wykluczenia z Konkursu
Uczestnika Konkursu, który postępuje niezgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym do ukrycia
lub usunięcia łamiącego Regulamin komentarza Uczestnika.
4. Uczestnik, który może zagrażać bezpieczeństwu innych osób, lub porządkowi w trakcie
Konkursu, może być niedopuszczony przez Organizatora do udziału w Konkursie.

