Regulamin konkursu „Wielki Konkurs Kulinarny”
(zwany dalej: Regulaminem)
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Konkurs pod nazwą „Wielki Konkurs Kulinarny” (dalej zwany: Konkursem), organizowany jest przez
Apella S.A. z siedzibą w Gdyni, przy ul. Legionów 126-128, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr. 0000391928, NIP 5862272058, wysokość kapitału zakładowego
23.986.600 złotych, wpłaconego w całości, (dalej zwanej: Organizatorem) na zlecenie Spółdzielczej
Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka z siedzibą w Gdyni.
2. Konkurs będzie trwał od dnia 15 kwietnia 2016 roku do dnia 17 czerwca 2016 roku.
3. Konkurs jest organizowany i odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Uczestnikiem Konkursu może zostać pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność
czynności prawnych, zamieszkała i posiadająca adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, posiadająca obywatelstwo polskie, a także będąca członkiem Spółdzielczej Kasy
Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka (dalej zwana: Uczestnikiem).
5. Uczestnikiem Konkursu nie może być osoba zatrudniona u Organizatora lub w Spółdzielczej Kasie
Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka lub Stefczyk Finanse Towarzystwo
Zarządzające SKOK Sp. z o.o. S.K.A. lub Towarzystwie Zarządzającym SKOK Sp. z o.o. S.K.A. lub
Towarzystwie Zarządzającym SKOK Sp. z o.o. lub Premium Management Sp. z o.o. S.K.A., a także
członkowie ich najbliższej rodziny, przez co należy rozumieć małżonka lub wstępnego lub zstępnego
lub rodzeństwo lub osobę pozostającą w stosunku przysposobienia.
6. Fundatorem nagród w Konkursie jest Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa
im. Franciszka Stefczyka z siedzibą w Gdyni (dalej: Kasa Stefczyka).
§ 2. Zasady przeprowadzenia Konkursu
1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest złożenie przez Uczestnika w okresie od 15 kwietnia
2016 r. do 03 czerwca 2016 r. poprzez:
1) dostarczenie do Placówki Kasy Stefczyka
albo
2) przesłanie za pośrednictwem strony internetowej www.konkurskulinarny.kasastefczyka.pl.
zgłoszenia konkursowego (dalej zwane: Zgłoszeniem konkursowym) zawierającego:
a) pracę konkursową, która będzie składała się:
– z przepisu na tradycyjną regionalną polską potrawę,
– zdjęcia tej potrawy,

– krótkiej informacji, co czyni tę potrawę wyjątkową
(dalej: Praca Konkursowa)
b) imię i nazwisko Uczestnika, datę urodzenia, jego adres do korespondencji oraz numer telefonu lub
adres e-mail.
2. Formularz Zgłoszenia konkursowego dostępny będzie w okresie od 15 kwietnia 2016 r. do
03 czerwca 2016 r. w Placówkach Kasy Stefczyka, w gazecie „Czas Stefczyka” oraz na stronie
internetowej www.konkurskulinarny.kasastefczyka.pl.
3. Uczestnik może złożyć tylko jedno Zgłoszenie konkursowe. W przypadku złożenia przez Uczestnika
więcej niż jednego Zgłoszenia konkursowego, w Konkursie weźmie udział zgłoszenie, które zostało
złożone przez Uczestnika jako pierwsze.
4. Spośród złożonych przez Uczestników Zgłoszeń konkursowych Komisja konkursowa w dniu
16 czerwca 2016 r. w składzie: Przedstawiciel Organizatora oraz Dwóch Przedstawicieli Fundatora
wybierze 12 (dwunastu) Uczestników, którzy zdaniem Komisji konkursowej złożyli najciekawsze Prace
Konkursowe (dalej zwanych: Laureatami).
5. Komisja konkursowa dokona oceny złożonych Prac Konkursowych według następujących
kryteriów: czytelność, estetyczność wykonania, oryginalność, kompozycja oraz kreatywność.
6. Komisja konkursowa zamieści wyniki Konkursu w dniu 17.06.2016 r. na stronie
www.kasastefczyka.pl.
7. Komisja konkursowa w dniu 17.06.2016 r. powiadomi drogą telefoniczną lub drogą elektroniczną
na adres e-mail zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu o wynikach Konkursu 12 (dwunastu)
Laureatów, którzy zdaniem Komisji konkursowej złożyli najciekawsze Prace Konkursowe i którym
zostanie przyznana Nagroda. Trzykrotne nieodebranie przez Laureata, któremu została przyznana
Nagroda, połączenia telefonicznego z informacją o wygranej, będzie uważane za rezygnację tego
Laureata z Nagrody.
8. W razie przyznania Nagrody Laureat przeniesie na Organizatora autorskie prawa majątkowe do
Pracy Konkursowej, w zakresie (w tym bez ograniczeń terytorialnych i czasowych) określonym
w Oświadczeniu stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu oraz na polach eksploatacji wskazanych
w tym Oświadczeniu, jak również przekaże Organizatorowi zdjęcie potrawy, które zostało przekazane
w Zgłoszeniu konkursowym w formie elektronicznej w pliku jpg na adres e-mail:
konkurskulinarny@apella.com.pl. Złożenie Oświadczenia o przeniesieniu autorskich praw
majątkowych i przekazanie zdjęcia, o których mowa w zdaniu poprzednim, jest warunkiem odbioru
Nagrody. Niezłożenie oświadczenia o przeniesieniu autorskich praw majątkowych lub nieprzekazanie
zdjęcia w formie elektronicznej w pliku jpg, o których mowa w niniejszym ustępie, oznacza rezygnację
Uczestnika z otrzymania Nagrody.
9. Przekazanie Nagrody Laureatowi nastąpi do dnia 29.06.2016 r. we wskazanej przez Laureata
Placówce Kasy Stefczyka. Przekazanie i odbiór Nagrody potwierdzone zostanie podpisaniem przez
Laureata protokołu odbioru tej Nagrody.

10. Nieodebranie przez Laureata Nagrody w terminie do dnia 30.07.2016 r. uważa się za rezygnację
z tej Nagrody, która pozostaje wówczas własnością Fundatora.
11. Przystępując do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Apella
S.A. z siedzibą w Gdyni (Organizatora) jego danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją
i przebiegiem Konkursu, na potrzeby przeprowadzenia tego Konkursu, a w szczególności w razie
wygranej w celach wydania Nagrody oraz rozliczeń z urzędami skarbowymi, jak również
opublikowania danych osobowych w materiałach promocyjnych Organizatora lub Fundatora,
w szczególności na łamach czasopisma „Czas Stefczyka” oraz na stronach internetowych
www.kasastefczyka.pl, www.konkurskulinarny.kasastefczyka.pl, www.Stefczyk.info, www.Stefczyk.tv,
a także w mediach społecznościowych (Facebook, Google+, YouTube), jak również na monitorach
znajdujących się w placówkach Kasy Stefczyka. Podanie danych jest dobrowolne. Dane osobowe
mogą być powierzane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz
podmiotowi powiązanemu z Organizatorem, tj. Kasie Stefczyka. Wyrażenie przez Uczestnika zgody na
wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych, o których mowa w zdaniu poprzednim,
jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnikom przysługuje prawo
wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich poprawienia lub usunięcia.
Administratorem danych osobowych jest Apella S.A. z siedzibą w Gdyni (Organizator).
§ 3. Nagrody
1. Organizator jako Nagrodę w Konkursie przewidział: Multicooker Philips Multicooker HD4749/70
o wartości nieprzekraczającej 800 złotych (słownie: osiemset złotych) brutto za sztukę (zwana
w niniejszym Regulaminie: Nagrodą).
2. Organizator przyzna Laureatowi, któremu przyznana zostanie Nagroda, o której mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, dodatkową nagrodę pieniężną stanowiącą równowartość zryczałtowanego
podatku dochodowego od tej wygranej Nagrody zgodnie z przepisami ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych. Wymieniona w zdaniu poprzednim nagroda pieniężna nie będzie
wypłacona Laureatowi, któremu przyznano Nagrodę, lecz pobrana od niego przez Organizatora jako
podatek zryczałtowany od łącznej wartości Nagrody, o którym mowa w Ustawie z dnia 26 lipca
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176
z późn. zm.) i odprowadzona przez Organizatora do właściwego Urzędu Skarbowego.
3. W razie przyznania Nagrody Laureat przeniesie na Organizatora prawa autorskie do Pracy
Konkursowej, w zakresie w tym bez ograniczeń terytorialnych i czasowych określonych w
Oświadczeniu stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu oraz na polach eksploatacji wskazanych w
tym Oświadczeniu.
4. Przeniesienie praw autorskich, o których mowa powyżej, nastąpi poprzez podpisanie przez
Laureata, któremu przyznano Nagrodę, Oświadczenia, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik
nr 1 do niniejszego Regulaminu. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Uczestnik
zobowiązany jest wypełnić, czytelnie podpisać i złożyć we wskazanej przez siebie Placówce Kasy
Stefczyka przed odbiorem Nagrody. Podpisanie, wypełnienie i złożenie Oświadczenia, o którym mowa
w niniejszym ustępie, stanowi warunek wydania Nagrody Uczestnikowi.

§ 4. Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące Konkursu powinny być składane osobiście w siedzibie Organizatora lub
listownie na adres: Apella S.A., ul. Legionów 126-128, 81-472 Gdynia lub drogą elektroniczną na adres
konkurskulinarny@apella.com.pl
2. Reklamacja powinna zawierać, co najmniej:
– imię i nazwisko Uczestnika składającego reklamację,
– adres do korespondencji,
– opis reklamacji,
– podpis Uczestnika składającego reklamację.
3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie do 14 dni od dnia ich otrzymania.
O wyniku rozpatrzenia reklamacji Organizator poinformuje pisemnie, na adres do korespondencji
wskazany w treści reklamacji.
§ 5. Postanowienia końcowe
1. W przypadku ustalenia, że Uczestnikiem jest osoba, o której mowa w § 1, ust. 5 Regulaminu,
Organizator ma prawo do podjęcia decyzji o natychmiastowym wykluczeniu z Konkursu takiego
Uczestnika i niewydania mu Nagrody, a w przypadku gdyby taki Uczestnik otrzymał już Nagrodę,
wówczas taki Uczestnik zobowiązany będzie do jej zwrotu. Organizator nie będzie zobowiązany do
przyznania takiej Nagrody innemu Uczestnikowi.
2. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Uczestnik nie może przenieść prawa do Nagrody na osobę
trzecią.
3. Uczestnik może zrzec się prawa do Nagrody.
4. Za Nagrodę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny lub zamiana jej na inne świadczenie.
5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15 kwietnia 2016 r. roku i dostępny jest w siedzibie
Organizatora oraz na stronie internetowej: www.konkurskulinarny.kasastefczyka.pl do dnia
31 sierpnia 2016 r.
6. Konkurs, którego warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie, nie jest grą losową, której
wynik zależy w szczególności od przypadku, ani zakładem wzajemnym w rozumieniu art. 2 Ustawy
z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009 r. Nr 201, poz. 1540).
Gdynia, dnia 15 kwietnia 2016 roku
Załączniki:
1) wzór Oświadczenia

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu „Wielki Konkurs Kulinarny”

Oświadczenie
o przeniesieniu majątkowych praw autorskich

Ja, niżej podpisany/-a:
Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………….
Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………
PESEL: …………………………………………………………………………………………………

1. Z chwilą podpisania niniejszego oświadczenia przenoszę na Apella S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej:
Organizatora) autorskie prawa majątkowe do Pracy Konkursowej (składającej się z przepisu potrawy,
przekazanego zdjęcia potrawy, w tym zdjęcia w pliku jpg, informacji, co czyni wyjątkowym tę
potrawę) stworzonej przeze mnie na potrzeby konkursu „Wielki Konkurs Kulinarny”, przekazanej
Organizatorowi oraz nagrodzonej w ramach tego konkursu (dalej: Praca Konkursowa), na wszystkich
polach eksploatacji wymienionych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
w szczególności w art. 50 tej ustawy, w tym:
a)
utrwalanie i zwielokrotnienie – wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy Pracy Konkursowej,
w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową;
b)
wprowadzenie do obrotu, najem, użyczenie, publiczne rozpowszechnianie oryginału
i egzemplarzy, na których Pracę Konkursową utrwalono;
c)
wykorzystywanie i rozpowszechnianie w Internecie, np. publikowanie na stronie internetowej
www.kasastefczyka.pl, Stefczyk.info, Stefczyk.tv, mediach społecznościowych, w szczególności
Facebook; wprowadzanie do pamięci komputera;
d)
rozpowszechnianie poprzez publiczne wyświetlanie, wykonanie, wystawianie, odtwarzanie,
nadawanie, reemitowanie, publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do
Pracy Konkursowej w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności w tytule prasowym
„Czas Stefczyka”, monitorach znajdujących się placówkach Kasy Stefczyka;
e)
wykorzystanie całości lub elementów Pracy Konkursowej w celu stworzenia
i rozpowszechniania broszury kulinarnej (w formie miniksiążki kucharskiej) dla celów promocyjnoreklamowych Kasy Stefczyka;
f)
opracowywanie Pracy Konkursowej oraz rozporządzanie i korzystanie z opracowania Pracy
Konkursowej; modyfikacja Pracy Konkursowej;

g)
publikowanie we wszelkich materiałach Organizatora lub podmiotów współpracujących
z Organizatorem, wydawanych zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej.
h)
wykorzystanie całości lub elementów Pracy Konkursowej w celu stworzenia materiałów
reklamowych lub promocyjnych (w szczególności w materiałach poligraficznych, takich jak: reklamy
prasowe, ulotki, materiały okolicznościowe, plakaty) oraz korzystania i rozporządzania nimi
w zakresie określonym w niniejszym oświadczeniu, a w szczególności wprowadzenie do obrotu
w sposób określony w lit. b);
i)

wykonywanie (rozporządzenie i korzystnie) praw zależnych.

2. Oświadczam, że przeniesienie majątkowych praw autorskich do Pracy Konkursowej na
Organizatora następuje w zamian za otrzymaną w Konkursie Nagrodę, bez ograniczeń czasowych
i terytorialnych. W ramach otrzymanej Nagrody w Konkursie, Organizator nabywa własność Pracy
Konkursowej. Praca Konkursowa może być wykorzystana w całości lub w części. Przeniesienie praw
określonych w niniejszym oświadczeniu obejmuje również zgodę na dokonywanie przez Organizatora
przeróbek i opracowań Pracy Konkursowej w toku korzystania z niej przez Organizatora.
3. Oświadczam, że przysługuje mi pełnia praw osobistych praw autorskich i majątkowych praw
autorskich oraz oświadczam, że Praca Konkursowa nie narusza przepisów Ustawy z dnia 04 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, nie narusza przepisów prawa ani jakichkolwiek
praw osób lub podmiotów trzecich oraz nie jest obciążona prawami osób lub podmiotów trzecich.
4. Udzielam Organizatorowi zgody na wykonywanie prawa do integralności i prawa do nadzoru
autorskiego. Wyrażam zgodę na nieoznaczanie autorskiego i artystycznego wykonania podczas
korzystania z Pracy Konkursowej zgodnie z niniejszym oświadczeniem.
5. Udzielam Organizatorowi wyłącznego prawa do zezwalania na wykonywanie autorskich praw
zależnych do Pracy Konkursowej, w tym do rozporządzania i korzystania z opracowania, przeróbki
i adaptacji Pracy Konkursowej.
6. Zobowiązuję się, że nie cofnę udzielonego prawa do zezwalania na wykonywanie autorskich praw
zależnych nawet w przypadku, gdy w ciągu pięciu lat od jego udzielenia opracowanie nie zostało
rozpowszechnione.
7. Oświadczam, że przeniesienie praw, o których mowa w pkt 1 niniejszego oświadczenia, oraz
udzielenie wyłącznego prawa do zezwalania na wykonywanie praw zależnych, o którym mowa
w niniejszym oświadczeniu, nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie, a prawa te mogą być
przenoszone przez Organizatora na inne podmioty bez żadnych ograniczeń, w szczególności
Organizator jest uprawniony do udzielenia prawa do korzystania i rozporządzania Pracą Konkursową
przez Kasę Stefczyka.
8. Oświadczam, że o pierwszym udostępnieniu Pracy Konkursowej publiczności oraz o kolejności
rozpowszechniania na poszczególnych polach eksploatacji decyduje Organizator. Upoważniam
Organizatora do wykonywania w jego imieniu prawa do decydowania o pierwszym udostępnieniu
Pracy Konkursowej publiczności i rozpowszechniania Pracy Konkursowej anonimowo.

9. Zobowiązuję się, że wobec Organizatora, jego licencjobiorców jak również wobec podmiotów, na
które Organizator przeniesie majątkowe prawa autorskie do Pracy Konkursowej, nie będą
wykonywane autorskie prawa osobiste do Pracy Konkursowej.
10. Udzielam Organizatorowi zezwolenia na wykonywanie autorskich praw osobistych do Pracy
Konkursowej.
11. Zobowiązuję się nie odwoływać złożonego niniejszego oświadczenia, chyba że Organizator będzie
korzystał z Pracy Konkursowej w sposób istotnie naruszający postanowienia niniejszego
oświadczenia.
12. Oświadczam i zapewniam Organizatora, że przysługują mi wszelkie prawa do Pracy Konkursowej,
w szczególności autorskie prawa majątkowe w pełnym zakresie, i nie będą w żaden sposób
ograniczone ani obciążone, ani nie będą posiadały żadnych wad prawnych, oraz że jestem
uprawniony do rozporządzania prawami do Pracy Konkursowej na zasadach i w zakresie określonych
w niniejszym oświadczeniu.
13. Upoważniam Organizatora do dystrybucji i eksploatacji Pracy Konkursowej, w każdej formie
i z użyciem wszelkich środków przekazu bez konieczności zapłaty Uczestnikowi dodatkowego
wynagrodzenia. Oświadczam, że nie zawierałem żadnych umów z organizacjami zbiorowego
zarządzania prawami autorskimi w zakresie ograniczającym lub uniemożliwiającym złożenie
niniejszego oświadczenia.

……………………………………………
(czytelny podpis i data)

