
 REGULAMIN KONKURSU 
„ABC GOTOWANIA”  

 
Artykuł  1 

Postanowienia ogólne 
 
1. ITI Neovision S.A. z siedzibą w Warszawie przy al. gen. W. Sikorskiego 9, zwany dalej 

„Organizatorem Konkursu” - ogłasza niniejszym konkurs pod nazwą „ABC 
GOTOWANIA”, zwany dalej „Konkursem”. 

 
2. Niniejszy regulamin określa zasady uczestniczenia w Konkursie, rodzaj nagród i sposób 

ich uzyskania przez Uczestników Konkursu i są wiążące dla wszystkich Uczestników 
Konkursu. 
 

3. Zadanie Konkursowe można wykonywać w terminie 14-29.08.2014r. 
 
4. Administratorem danych osobowych Uczestników jest ITI Neovision S.A z siedzibą w 
Warszawie przy al. gen. W. Sikorskiego 9. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą 
wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(Ustawa) dla celów przeprowadzenia Konkursu, a w przypadku zostanie Laureatem Konkursu 
publikacji danych Laureatów - imienia, nazwiska i adresu (wyłącznie nazwa miejscowości) w 
informacji o wynikach Konkursu. Uczestnikom przysługuje prawo weryfikacji i żądania 
zmiany danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich 
podania spowoduje niemożność uczestnictwa w Konkursie. 
 
5. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony w siedzibie organizatora Konkursu na każde 
żądanie Uczestników Konkursu. Ponadto regulamin jest dostępny na stronach internetowych 
pod adresem www.kuchniaplus.pl. 
 

Artykuł 2 
Uczestnicy 

 
1. Prawo do udziału w Konkursie ma każda osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do 

czynności prawnych. 
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy ITI Neovison S.A.  

 
 

Artykuł 3 
Zasady Konkursu 

 
1. Osoby chcące wziąć udział w Konkursie i spełniające warunki określone w art. 2, zwane 

dalej „Uczestnikami Konkursu” muszą w terminie od dnia 14 sierpnia do 29 sierpnia 2014 
r. wejść na stronę www.kuchniaplus i: 
 
a) przesłać na adres mailowy: abc-gotowania@kuchniaplus.pl kompletny, autorski 

przepis na ciasto albo pierogi (tylko jedno z dwóch),  
b) w treści e-maila podać także swój: 

 
— imię i nazwisko 
— adres korespondencyjny 



2. Zadanie konkursowe.: „Zgłoś do nas jeden ze swoich przepisów na ciasto lub pierogi.”   
3. Każdy Uczestnik Konkursu ma prawo do wzięcia udziału w Konkursie tylko jeden raz i 

masowe wpisy (czyli stosowanie jakiejkolwiek technologii umożliwiającej jednoczesne 
wpisy) nie  są dozwolone. 
 
 

Artykuł 4 
Nagrody 

 
1. Spośród wszystkich Uczestników Konkursu, którzy  wykonali zadanie konkursowe 

określone w art.3 ust.1 pkt a),  i spełnili warunki określone art.3 ust.1 pkt b), komisja 
konkursowa, w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatora Konkursu wybierze 
Uczestników („Laureatów Konkursu”), którzy udzielili najlepszej  – zdaniem komisji 
konkursowej – wykonali zadanie konkursowe. Komisja oceniać będzie atrakcyjność 
treści, dopasowanie stylu odpowiedzi do zagadnienia i poprawność językową.  
W obu kategoriach „Ciasto” i „Pierogi” komisja konkursowa wybierze po jednym 
zwycięzcy. Decyzja komisji konkursowej co do wyłonienia Laureatów Konkursu jest 
ostateczna. 
Zgłaszane przepisy muszą być oryginalne i autorskie, nie mogą naruszać praw osób 
trzecich, pochodzić z publikacji książkowych, internetowych ani innych źródeł. 
Zgłaszający upoważniają Organizatora do wykorzystania przepisów do celów 
wskazanych w Regulaminie. 

 
2. Dwa docenione przepisy Marieta Marecka przygotuje na antenie Kuchnia+ w programie 

„ABC GOTOWANIA”. Dodatkowo jury wybierze w każdej kategorii, czyli „Ciasto” lub 
„Pierogi” po 5 przepisów, których autorzy otrzymają książki pt. „Kuchnia Domowa. 
Gotowanie krok po kroku.” 
 

 
3. Wyniki Konkursu opublikowane zostaną do dnia 14.09.2014r. na stronie internetowej 

www.kuchniaplus.pl 
 
 
4. Nagrody zostaną dostarczone Laureatom Konkursu za pośrednictwem poczty polskiej w 

ciągu 60 dni roboczych.  
 

5. Nagrody nierozdane i nieodebrane przez Laureatów Konkursu przechodzą na rzecz 
Organizatora Konkursu. 

 
6. Jedynie Laureat Konkursu ma prawo do Nagrody. 
 
7. Każdy Laureat Konkursu ma prawo wyłącznie do jednej Nagrody. 
 
8. Laureat Nagrody nie ma prawa do żądania wypłaty pieniężnego ekwiwalentu  nagrody, 

ani zamiany jej na nagrodę innego rodzaju, ani cesji praw do Nagrody  na rzecz osoby 
trzeciej. 

 
 

Artykuł 5 



Reklamacje 
 
1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać do ITI Neovison 

S.A., w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu, bezpośrednio do siedziby lub 
listownie(w tym przypadku decyduje data stempla pocztowego). 

 
2.  Reklamacje przesłane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. 
 
3.  Opisane wyżej reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora Konkursu w terminie 

30 dni od daty ich otrzymania. 
 

Artykuł 6 
Przechowywanie dokumentacji 

 
Dokumentacja związana z przeprowadzeniem konkursu przechowywana będzie przez 
organizatora Konkursu przez okres 1 roku od daty wyłonienia Laureatów Konkursu, poza 
dokumentacją, która zgodnie z obowiązującym i przepisami prawa musi być przechowywana 
przez dłuższy okres czasu. 
 

 
Warszawa, dnia 15.08.2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


