REGULAMIN KONKURSU
„Pokochaj olej rzepakowy na Wielkanoc”
§ 1.
Definicje
Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają:
1. „Konkurs” – konkurs pod nazwą „Pokochaj olej rzepakowy na Wielkanoc”
prowadzony na zasadach określonych Regulaminem.
2. „PSPO”- zleceniodawcę organizacji Konkursu to jest Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju, z
siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 2 lok. 49, 00-131 Warszawa, wpisane do rejestru
przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji
oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000280131, REGON 140986290, NIP 5242606559.
3. „Organizator” – organizatorem Konkursu jest Marketing & Communications Consultants spółka z
o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732) przy ul. Czerskiej 18/52 wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 000444102, Regon: 146461630, NIP 521 365 26
92.
4. „Uczestnik” – osoba fizyczna, spełniająca warunki udziału w Konkursie, która dokonała
prawidłowego zgłoszenia do Konkursu.
5. „Jury” – jury Konkursu składające się z przedstawicieli Organizatora oraz PSPO.
Konkurs jest zorganizowany w ramach kampanii „Pokochaj olej rzepakowy”, której promotorem jest Polskie
Stowarzyszenie Producentów Oleju.
§ 2.
Postanowienia ogólne
1. W stosunku do Uczestników Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 kc. za
oznaczone w Regulaminie czynności.
2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Konkurs prowadzony jest od dnia 20 marca 2017 r. do dnia 20 maja 2017 r., z zastrzeżeniem, że
okres dokonywania zgłoszeń do Konkursu trwa od dnia 20 marca 2017 r. do dnia 20 kwietnia 2017 r.
4. Ogłoszenie
rozstrzygnięcia
Konkursu
nastąpi
na
stronie
internetowej
www.pokochajolejrzepakowy.eu w nieprzekraczalnym terminie do 26 kwietnia 2017 r. - poprzez
podanie danych (imię, nazwisko, adres internetowy bloga kulinarnego) wszystkich osób
nagrodzonych oraz wyróżnionych w ramach Konkursu. W przypadku osób odznaczonych nagrodą

główną – zaproszenie na warsztaty kulinarne i 50 osób odznaczonych nagrodą gwarantowaną,
dodatkowo na stronie www.pokochajolejrzepakowy.eu opublikowane zostaną zwycięskie prace.
§ 3.
Przystąpienie do uczestnictwa w Konkursie
1. Uczestnikiem Konkursu może być:
a) każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
zamieszkała na terytorium Polski; lub
b) osoba fizyczna powyżej 13 roku życia, posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
zamieszkała na terytorium Polski – za zgodą przedstawiciela ustawowego, która spełni warunki
uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie (zwana dalej „Uczestnikiem”).
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być członkowie jury, pracownicy, członkowie władz i
przedstawiciele Marketing & Communications Consultants spółka z o.o, Media On Sp. z o.o., Sp.k
Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju oraz członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków
najbliższej rodziny, o których mowa powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo,
małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, jak
również znajdujące się pod opieką lub kuratelą.
3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
a) Prowadzenie bloga kulinarnego w języku polskim;
Wykonanie pracy konkursowej, tj.:


stworzenie przepisu kulinarnego na wielkanocną potrawę z olejem rzepakowym wraz z
opisem przygotowania potrawy i jej zdjęciem/zdjęciami;



wymienienie oleju rzepakowego w nazwie potrawy oraz w składnikach;



odpowiedzenie na ZADANIE: „Wymień 3 powody, dla których w Twojej wielkanocnej
kuchni nie może zabraknąć oleju rzepakowego” w konkursowym wpisie;



zamieszczenie w konkursowym wpisie logotypu kampanii dostępnego na stronie:
http://pokochajolejrzepakowy.eu/resources/logo-pokochaj-olej-rzepakowy.jpg;

b) Zamieszczenie przepisu, o którym mowa powyżej, wraz ze zdjęciami na blogu kulinarnym
prowadzonym przez Uczestnika w okresie 20 marca 2017 – 20 kwietnia 2017 r.
c) Akceptacja
niniejszego
Regulaminu,
dostępnego
na
stronie
internetowej
www.pokochajolejrzepakowy.eu;
d) Dokonanie zgłoszenia do Konkursu („Zgłoszenie”) w terminie od godziny 00:00:00 dnia 20 marca
2017 roku do godziny 23:59:59 dnia 20 kwietnia 2017 roku (decyduje data i godzina otrzymania
Zgłoszenia) na adres e-mail konkursy@pokochajolejrzepakowy.eu;

4. Prawidłowe Zgłoszenie do Konkursu oznacza wiadomość e-mail wysłaną na adres
konkursy@pokochajolejrzepakowy.eu przez Uczestnika, zawierającą:
a) dane osobowe Uczestnika: imię i nazwisko, adres e-mail, adres internetowy prowadzonego bloga
kulinarnego;
b) adres zamieszkania
c) link do pracy konkursowej zamieszczonej na blogu kulinarnym Uczestnika;
d) zgody i oświadczenia
–
w brzmieniu określonym przez Organizatora na stronie
www.pokochajolejrzepakowy.eu i podanym poniżej:


zgoda na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika na cele związane z Konkursem: „Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatorem Marketing & Communications Consultants
spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732) przy ul. Czerskiej 18/52 wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego pod numerem KRS 000444102, Regon: 146461630, NIP 521 365 26 92, zgodnie z
postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.
2135 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia Konkursu „Pokochaj olej rzepakowy na Wielkanoc”.
Oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o tym, że podanie moich danych osobowych jest
dobrowolne, a także o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz
poprawiania”.



zgoda na postanowienia Regulaminu: „Oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią Regulaminu Konkursu.
Wyrażam zgodę na postanowienia Regulaminu i zobowiązuję się przestrzegać określonych w Regulaminie
zasad Konkursu”.



oświadczenie, że Uczestnik jest pełnoletni i nie należy do grona osób, które nie mogą uczestniczyć w
Konkursie zgodnie z Regulaminem: „Oświadczam, że jestem pełnoletni/a, jak również oświadczam, że nie
jestem pracownikiem, członkiem władz ani przedstawicielem Organizatora, tj. Marketing & Communications
Consultants spółka z o.o., oraz/lub Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju w Warszawie lub Media On
Sp. z o.o, Sp.k. ani osobą wyznaczoną przez te podmioty do składu Jury, także członkiem najbliższej rodziny
osób wymienionych powyżej (tj. wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, małżonkiem, rodzicem małżonka, osobą
pozostającą w stosunku przysposobienia, jak również znajdujące się pod opieką lub kuratelą)”.



zgoda na umieszczenie danych osobowych na listach osób nagrodzonych w Konkursie: „Wyrażam zgodę na
umieszczenie mojego imienia i nazwiska oraz adresu internetowego na liście osób nagrodzonych w Konkursie,
która będzie zamieszczona na stronie internetowej: www.pokochajolejrzepakowy.eu.



zezwolenie na korzystanie z wizerunku: „Oświadczam, że wyrażam zgodę na korzystanie i
rozpowszechnienie przez Organizatora, tj. Marketing & Communications Consultants spółka z o.o - mojego
wizerunku poprzez zamieszczanie go na liście osób nagrodzonych w Konkursie, która będzie zamieszczona i
rozpowszechniana na stronie internetowej: www.pokochajolejrzepakowy.eu”.



oświadczenie o autorstwie pracy konkursowej: „Oświadczam, że jestem wyłącznym autorem pracy
konkursowej zgłoszonej do Konkursu i że praca ta nie narusza praw osób trzecich.”



oświadczenie o zobowiązaniu się do przeniesienia autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej na
Organizatora, w przypadku nagrodzenia Uczestnika „ Oświadczam, że w przypadku otrzymania nagrody w
Konkursie – zobowiązuję się do przeniesienia na Organizatora autorskich praw majątkowych do pracy
konkursowej ” - w przypadku nagrodzenia przepisu zostanie on opublikowany na stronie internetowej
kampanii www.pokochajolejrzepakowy.eu



Ponadto w przypadku przedstawiciela ustawowego – przedstawiciel ustawowy proszony jest o złożenie
zgody na przetwarzanie jego danych na potrzeby Konkursu w związku z udziałem Uczestnika
niepełnoletniego w Konkursie – w następującym brzmieniu „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych przez Marketing & Communications Consultants spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (00732) przy ul. Czerskiej 18/52 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS
000444102, Regon: 146461630, NIP 521 365 26 92- zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.) w związku z uczestnictwem
osoby niepełnoletniej, której jestem przedstawicielem ustawowym w celach przeprowadzenia Konkursu
„Pokochaj olej rzepakowy na Wielkanoc”. Oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o tym, że
podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, a także o przysługującym mi prawie dostępu do treści
moich danych osobowych oraz poprawiania”.



oświadczenie o zobowiązaniu się przez 2 lata od publikacji wpisu konkursowego do niedokonywania zmian
w poście (treść i zdjęcia) oraz do jego nieusuwania: Oświadczam, że w przypadku otrzymania nagrody
zobowiązuję się przez okres 2 lat od daty publikacji postu do niedokonywania zmian we wpisie konkursowym
tj. nie zmienię jego treści oraz zamieszczonych zdjęć oraz nie usunę wpisu z bloga.

5. Uczestnik udziela zgód oraz składa oświadczenia, o których mowa w ust. 4 punkt d, poprzez przepisanie
pełnego ich brzmienia – zgodnie z Regulamin do wiadomości e-mail, przy czym zgody i oświadczenia muszą
być udzielane na etapie wysyłania/dokonywania Zgłoszenia. Przedstawiciel ustawowy udziela zgód i składa
oświadczenia w przypadku Uczestnika niepełnoletniego.

6. Uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko taką pracę konkursową, co do której posiada pełnię praw
autorskich w zakresie, w jakim stanowi ona utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) oraz praca ta nie może

zagrażać ani naruszać praw osób trzecich, w szczególności nie naruszać ich majątkowych i osobistych
praw autorskich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu
naruszenia praw określonych powyżej osoba przekazująca pracę konkursową zrekompensuje
Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem
przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań,
jakie powstaną z tego tytułu.
7. Organizator będzie weryfikował poprawność przesyłanych Zgłoszeń. Zgłoszenia bez podanych
danych osobowych Uczestnika i wszystkich elementów wskazanych w pkt. 4 nie będą brały udziału w
Konkursie.

8. Zabronione jest przesyłanie Zgłoszeń, w tym zdjęć, które zawierają wulgaryzmy, słowa powszechnie
uważane za obraźliwe, inne opisy powszechnie uważane za obraźliwe lub które mogą być uznane za
naruszające prawo lub dobre obyczaje, bądź dobra osobiste lub uczucia osób trzecich, w
szczególności treści wulgarne, propagujące przemoc, dyskryminację. Zgłoszenie zawierające
wskazane wyżej treści nie będzie brać udziału w Konkursie.
9. Każdy z Uczestników może stworzyć nieograniczoną liczbę prac konkursowych, ale wyłącznie jeden
raz może zostać zwycięzcą. Może natomiast zostać nagrodzony nagrodą gwarantowaną i nagrodą
główną.
§ 4.
Rozstrzygnięcie Konkursu
1. Zwycięzcami Konkursu zostanie:
a. 20 (dwudziestu) Uczestników, którzy stworzą najciekawsze prace konkursowe wybrane przez
Jury
b. 50 (pięćdziesięciu) Uczestników, których przepisy zostaną wyróżnione Jury nagrodą
pocieszenia
2. W terminie od dnia 21 kwietnia 2016 r. do dnia 26 kwietnia 2016 r. Jury:
a. Wybierze 20 najciekawszych przepisów. Ich autorzy otrzymają nagrodę, o której mowa
w § 7 ust.1 a poniżej.
b. wyłoni 50 przepisów wyróżnionych. Ich autorzy otrzymają nagrodę pocieszenia, o której
mowa w § 7 ust.1 b poniżej – nagrody zostaną przesłane pocztą lub kurierem.
3. Przy wyborze najciekawszych prac konkursowych Jury będzie kierować się kryterium kreatywności,
pomysłowości, estetyki oraz stylu wykonania zadania konkursowego przez Uczestników.
§5
Jury
1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa Jury powołane przez Organizatora. W skład Jury
Konkursu wchodzą osoby będące przedstawicielami Organizatora i PSPO. Organizator ma prawo
odwołać członka Jury lub wyznaczyć dla niego zastępstwo, jeżeli ze względu na okoliczności członek
Jury nie może sprawować swoich funkcji.
2. Z posiedzeń Jury zostanie sporządzony protokół. Jury podejmuje decyzje większością głosów.
Decyzje Jury mają charakter uznaniowy.
3. Zadaniem Jury będzie:
a. nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu;
b. wyłonienie zwycięzców Konkursu;
c. ogłoszenie wyników Konkursu;
d. rozpatrywanie reklamacji Uczestników.

§ 6.
Wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie
W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie
zwycięzcy Konkursu w sposób niedozwolony, działań sprzecznych z ideą i celem Konkursu, dany
Uczestnik Konkursu zostanie wykluczony z Konkursu. Organizator poinformuje Uczestnika o wykluczeniu
z Konkursu.
§ 7.
Nagrody oraz ich wydanie
.
1. W Konkursie przewidziane są następujące Nagrody:
a) Nagrody główne - 20 nagród głównych w postaci zaproszenia na warsztaty kulinarne z
Grzegorzem Łapanowskim. Warsztaty odbędą się w wybraną sobotę w maju 2017 roku.
b)

50 nagród w postaci patelni do paelli 39,33 zł brutto każda nagroda.

2. Zwycięzcy nie przysługuje prawo żądania wymiany nagrody na inną nagrodę lub na ekwiwalent
pieniężny, jak również nie przysługuje prawo przeniesienia na osobę trzecią roszczenia o wydanie
nagrody. Jednakże w przypadku rezygnacji z udziału w warsztatach automatycznie zwycięzca
otrzyma nagrodę zastępczą z puli nagród za wyróżnienie tj. patelnię do paelli. Jednocześnie do
udziału w warsztatach zostanie zaproszona osoba wyróżniona patelnią i po potwierdzeniu udziału w
warsztatach automatycznie nastąpi zrzeczenie się nagrody w postaci patelni.
3. Najpóźniej dnia 26 kwietnia 2017 r. zwycięzcy zostaną powiadomieni przez Organizatora o
przyznaniu im nagród poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail podany przez Uczestnika.
4. Zwycięzcy nagród, o których mowa w ust. 1 punkt a – zostaną poproszeni o potwierdzenie obecności
na warsztatach, i b) powyżej - zostaną poproszeni o przekazanie adresu do wysłania nagrody i
udzielenie zgody na przetwarzanie takiego adresu na cel związany z wydaniem nagrody w Konkursie
(brzmienie zgody, Organizator prześle w wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 4 powyżej) w
wiadomości e-mail, w terminie 7 dni od daty otrzymania potwierdzenia wygranej od Organizatora,
jak również wysłanie pocztą na adres Organizatora podpisanego oświadczenia o przeniesieniu
autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej, według wzoru, o którym mowa w § 10 ust. 2.
5. Warunkiem otrzymania nagrody jest przekazanie przez zwycięzców Konkursu adresu, udzielenie
zgody na jego przetwarzanie i złożenie oświadczeń i zgód, o których mowa w pkt. 5 powyżej oraz w
par. 3 ust. 4.
6. Nagrody zostaną wysłane do dnia 20 maja 2017 r. za pośrednictwem Poczty Polskiej albo kuriera na
adres podany przez zwycięzców Konkursu – koszty przesyłki pokrywa Organizator.

7. Nagrody, które nie zostaną wydane z przyczyn niezależnych od Organizatora, pozostają do jego
dyspozycji.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagrody na inną o tej samej wartości.
9. Przy odbiorze (wydaniu) nagród Uczestnicy są zobowiązani pisemnie potwierdzić odbiór nagrody w
Konkursie na dokumencie przedstawionym przez osobę doręczającą/wydającą nagrodę.
§ 8.
Tryb składania i rozpatrywania reklamacji
1.

2.

3.

Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z Konkursem – począwszy od
daty rozpoczęcia Konkursu (tj. od dnia 20 marca 2017 roku) do dnia 13 maja 2017 roku (decyduje data
stempla pocztowego). Reklamacje należy zgłaszać na piśmie na adres Organizatora, tj: Marketing &
Communications Consultants spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732) przy ul. Czerskiej 18/52 z
dopiskiem „Reklamacja”. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika,
przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem, w tym datę i miejsce zdarzenia będącego podstawą
reklamacji oraz podpis Uczestnika.
Rozpatrzenie reklamacji i wysłanie powiadomienia do Uczestnika o decyzji Organizatora listem
poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji, następuje w terminie 7 dni od daty otrzymania
reklamacji, jednak nie później niż do dnia 20 maja 2017 roku. Organizator rozpatrując reklamacje,
stosuje się do postanowień niniejszego Regulaminu.
Niezależnie od postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do
dochodzenia swoich praw na drodze postępowania sądowego, przed sądami powszechnymi.
§ 9.
Dane osobowe
1. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie
danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorem danych osobowych
Uczestników Konkursu w rozumieniu w/w ustawy jest Marketing & Communications Consultants
spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732) przy ul. Czerskiej 18/52. Dane mogą zostać
powierzone na podstawie umowy innym podmiotom trzecim jedynie w celu wypełnienia
zobowiązań wynikających z Konkursu w stosunku do jego Uczestników, w szczególności polegających
na przyznawaniu i wydawaniu nagród.
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia
Zwycięzców Konkursu i wydania nagród.
3. Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika obejmować będzie następujący zakres danych:
 imię i nazwisko,
 adres e-mail, adres bloga

 w przypadku przedstawiciela ustawowego: imię i nazwisko, oraz adres zamieszkania i numer
telefonu kontaktowego
 w przypadku zwycięzców Konkursu również adres korespondencyjny do wysyłki nagrody,
oraz zakres czynności umożliwiający przeprowadzenie Konkursu, w szczególności: zbieranie,
utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie i opracowywanie.
4. Dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie, a Uczestnicy mają prawo dostępu do
treści danych oraz ich poprawiania.
§ 10.
Prawa autorskie
1. Zgodnie z art. 921 § 3 k.c. Organizator nabywa własność nagrodzonej pracy konkursowej z chwilą
wydania nagrody. Postanowienie to stosuje się również do autorskich praw majątkowych do
nagrodzonych prac konkursowych. Autorskie prawa majątkowe do nagrodzonych prac
konkursowych przechodzą na Organizatora z chwilą przekazania nagród. Uczestnicy, których prace
konkursowe zostały nagrodzone lub wyróżnione - zobowiązują się podpisać oświadczenie o
przeniesieniu autorskich praw majątkowych pod rygorem utraty prawa do nagrody.
2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do prac konkursowych nagrodzonych nagrodami
obejmuje wszystkie pola eksploatacji wymienione w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 r., Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), tj.:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu - wytwarzanie jakąkolwiek techniką ich
egzemplarzy, w tym techniką zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono - wprowadzanie
do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony powyżej - publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także
publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym.
3. Ponadto, Zwycięzcy udzielają Organizatorowi zezwoleń do dokonywania zmian i przeróbek pracy
konkursowej, w porozumieniu z nimi, w tym również do wykorzystania go w części lub całości oraz
łączenia z innymi dziełami.
4. Organizator ma prawo korzystać i rozpowszechniać pracę konkursową oraz jej opracowanie bez
oznaczania ich imieniem i nazwiskiem wszystkich autorów. Zwycięzcy upoważniają także
Organizatora do wykonywania ich autorskich praw osobistych.
5. Organizator ma prawo zbyć nabyte prawa lub upoważnić osoby trzecie do korzystania z uzyskanych
zezwoleń.
6. Przez zezwolenia, o których mowa powyżej, rozumie się zezwolenia udzielone wyłącznie
Organizatorowi. Zezwolenia te są nieodwołalne i nie są uzależnione od żadnych warunków oraz
zostały udzielone bez prawa wypowiedzenia lub cofnięcia.

7. Uczestnikom Konkursu, których prace konkursowe zostały nagrodzone oprócz nagród nie
przysługuje żadne dalsze wynagrodzenie z tytułu przeniesienia własności prac konkursowych i
autorskich praw majątkowych do nich.
§ 11.
Odpowiedzialność Organizatora
Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca pobytu, adresu Uczestnika w
czasie trwania Konkursu lub zmianę innych danych osobowych i informacji zawartych w Zgłoszeniu,
uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i wydanie mu nagrody.
§ 12
Postanowienia końcowe
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie
www.pokochajolejrzepakowy.eu. Zapytania dotyczące Konkursu mogą być przesyłane na adres email
konkursy@pokochajolejrzepakowy.eu
3. Uczestnik przed przystąpieniem do Konkursu powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik
zobowiązany jest przestrzegać określonych w Regulaminie zasad Konkursu.

