
REGULAMIN: 

  

1.        WARUNKI OGÓLNE 

  

1.1.      Niniejszy regulamin konkursu „Przepis Gerber” („Regulamin”) określa warunki i zasady 

uczestniczenia w Konkursie „Przepis Gerber” („Konkurs”). 

1.2.      Organizatorem Konkursu „Przepis Gerber” jest 121 PR – Justyna Dzieduszycka-Jędrach w 

Warszawie, przy ul. Francuskiej 52/15, nr ewidencji gospodarczej: 419247, („Organizator”) 

1.3.      W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna do wglądu w siedzibie 

Organizatora, tj. w Warszawie przy ul. Londyńskiej 34/2 oraz na stronie www.mamygadzety.pl 

1.4.      Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są w niniejszym Regulaminie Konkursu, a każde 

zgłoszenie Uczestnika do Konkursu na warunkach określonych w Regulaminie będzie jednoznaczne z 

faktem, iż Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i go akceptuje, wyraził zgodę na przetwarzanie 

przez Organizatora danych osobowych zgodnie z punktem 5 poniżej, wyraził zgodę, iż w razie wygranej 

imię, pierwsza litera nazwiska oraz treść pracy konkursowej zostaną ogłoszone na stronie wskazanej w 1.3 

powyżej, przenosi majątkowe prawa autorskie do dzieła utworzonego przez Użytkownika na polach 

eksploatacji określonych w punkcie 6 poniżej. 

1.5.      Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, Uczestnicy nadsyłają prace 

konkursowe  za pomocą aplikacji konkursowej. 

  

2.        CZAS TRWANIA KONKURSU 

  

2.1.      Konkurs trwa w dniach: 23.11.2015 do 27.11.2015 do godziny 23:59 

  

3.        UCZESTNICY KONKURSU 

  

3.1.      Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do 

czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art.22¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 

cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.), zamieszkała na terytorium Polski.  

3.2.      Z Konkursu wyłączeni są pracownicy Organizatora, pracownicy Nestlé Polska S. A., osoby 

wyznaczone przez Organizatora do przeprowadzenia nadzoru nad przebiegiem Konkursu, pracownicy 

podmiotów współpracujących z Organizatorem, jak również osoby bezpośrednio zaangażowane w 

przygotowanie Konkursu, pracownicy którejkolwiek z agencji lub podmiotów reklamowych 

współpracujących z Organizatorem a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. 

3.3.      Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w pkt. 3.2 powyżej, rozumie się: wstępnych, 

zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku 

przysposobienia. 

  

4.        ZASADY  KONKURSU 

  
4.1.      Konkurs polega na wrzuceniu zdjęcia przedstawiającego propozycję dania dla niemowlaka, którego 

część stanowi danie słoiczkowe Gerber. Na zdjęciu oprócz potrawy, powinien znaleźć się słoiczek, którego 

zawartość została wykorzystana do przygotowania potrawy.  

4.2        Zdjęcie należy wrzucić jako komentarz do wpisu konkursowego na blogu mamygadzety.pl 

 



4.3.      W celu wzięcia udziału w Konkursie zobowiązana jest zapoznać się z Regulaminem, którego pełna 

treść dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz w chwili zgłoszenia swojego udziału w Konkursie, 

ponadto powinna złożyć oświadczenie o zapoznanie się z Regulaminem i zaakceptowaniu jego 

postanowień. 

4.4.      Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej Uczestnikiem) może zostać osoba, która najpóźniej w dniu 

rozpoczęcia Konkursu ukończyła 18 rok życia, o której mowa w §1ust. 5 Regulaminu, która w okresie 

trwania Konkursu odpowiedziała w komentarzu pod postem konkursowym na określone zadanie 

konkursowe. 

4.5.      Odpowiedzi nieprawidłowe i niepełne (tj. zdjęcie bez opisu, bądź opis bez zdjęcia) mogą zostać 

unieważnione przez Organizatora Konkursu. 

4.6.      Wszystkie zgłoszenia, zawierające treści obraźliwe lub obelżywe, naruszające czyjeś prawa 

autorskie; zawierające treści erotyczne, niecenzuralne, ośmieszające, nieprzyzwoite, naruszające 

powszechnie akceptowane zasady moralności, naruszające godność osobistą, nawiązania do symboli 

religijnych, etnicznych lub rasowych zostaną usunięte przez moderatorów. 

4.7.      Zwycięzców konkursu wybiera jury konkursowe w skład którego wchodzą: 

- przedstawiciel organizatora konkursu, 

- dwóch przedstawicieli firmy 121PR 

4.8.      Zwycięzcy będą wyłonieni na podstawie niezależnej, kolegialnej decyzji Jury, wydanej nie później 

niż 14 dni po dacie zakończenia konkursu. Decyzja zostanie ogłoszona w ww. przewidzianym terminie za 

pośrednictwem strony mamygadzety.pl 

4.9.      Organizator zastrzega sobie prawo poproszenia wybranych Uczestników o wysłanie skanu dowodu 

osobistego, który będzie służył weryfikacji przy wysyłce Nagrody. 

  

5.        NAGRODY 

  
5.1.      Nagrodami w konkursie są: 

20x bon do sklepu SMYK o wartości 500zł 

50x bon do sklepu SMYK o wartości 200zł 

5.2.      Przychód uzyskany z tytułu Nagrody uzyskanej w ramach Konkursu podlega 
opodatkowaniu ryczałtowemu w wysokości 10% wartości nagrody, zgodnie z art. 30 ust. 1 
pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Organizator naliczy właściwy 
podatek na poczet podatku zryczałtowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o 
podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991r., który zostanie przez 
Organizatora potrącony z dodatkowej nagrody gotówkowej i odprowadzony do właściwego 
urzędu skarbowego. 

5.3.      Nagroda zostanie przyznana 70 osobom (20x - nagrody główne i 50x - nagrody pocieszenia) 

5.4.      Jury sporządzi protokół z podaniem wyników Konkursu. Protokół zostanie utrwalony i 

zarchiwizowany w siedzibie Organizatora. 

5.5.      Zwycięzca konkursu, zostanie poinformowany za pośrednictwem strony www.mamygadzety.pl. 

Oficjalne wyniki Konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.mamygadzety.pl  do dnia 

30.11.2015, co jest jednoznaczne z powiadomieniem Uczestników o wynikach Konkursu. Publikacji będą 

podlegać dane osobowe uczestników konkursu w następującym formacie: imię, nazwisko. 

7. Uczestnikom nie przysługuje prawo wymiany nagród na nagrodę innego rodzaju lub gotówkę. 

8. Uczestnikom nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie. 

9. Uczestnikom przysługuje prawo do złożenia oświadczenia o odmowie przyjęcia nagrody. 

http://www.mamygadzety.pl/
https://www.facebook.com/gerberPL


10. Nagrody zostaną wydane Uczestnikom za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. 

  

  

6.        PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I PRAWA AUTORSKIE 

  

6.1.      Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych 

uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu. a  także na opublikowanie swojego 

imienia i pierwszej litery nazwiska na stronie internetowej o której mowa w punkcie 1.3 powyżej, dane 

osobowe uczestników Konkursu oraz przekazane przez Uczestników Konkursu będą przetwarzane w 

celach niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagrody oraz nie będą przetwarzane do 

innych celów. 

6.2.      Administratorem danych osobowych przekazanych przez uczestników Konkursu jest Nestlé Polska 

S. A., ul. Szturmowa 2, 00-728 Warszawa 

6.3.      Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z Konkursem – przyznania i 

wydania nagrody. Administrator powierza Organizatorowi przetwarzanie danych osobowych podanych 

przez uczestników Konkursu w niezbędnym zakresie związanym z przeprowadzeniem Konkursu. Podanie 

danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania nagrody. Uczestnicy maja prawo 

wglądu w swoje dane, prawo ich poprawiania oraz żądania usunięcia. 

6.4.      Imię i nazwisko Zwycięzcy deklarowane w jego profilu w kanałach społecznościowych, zostanie 

zamieszczone na stronie mamygadzety.pl, na co uczestnik wyraża zgodę przystępując do konkursu. 

Jeżeli Zwycięzca nie zgadza się na opublikowanie jego danych na ww. stronie powinien zgłosić sprzeciw 

wobec zamieszczenia danych na ww. stronie przez wiadomość prywatną. 

  

7.         Przekazywanie nagród 

1. Po otrzymaniu powiadomienia o wygranej w Konkursie, laureaci nagród powinni przesłać na podany w 

wiadomości adres kontaktowy e-mail – swoje dane potrzebne do przekazania nagrody, czyli: imię i 

nazwisko, adres pocztowy/adres e-mail, na który ma zostać przesłana nagroda oraz inne niezbędne do 

przekazania nagrody dane. 

2. Nagrody zostaną wysłane do laureatów, którzy przekazali opisane w §7 pkt. 1. dane. 

3. W przypadku, gdy zdobywcą nagrody będzie jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków 

wskazanych w niniejszym regulaminie, osoba taka traci prawo do nagrody. Jeżeli ten fakt zostanie 

ujawniony po doręczeniu nagrody osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu. Organizator uprawniony 

będzie do wyłonienia dodatkowych Laureatów konkursu. 

 


