
REGULAMIN KONKURSU „SMACZNY PRZEPIS NA ZDROWIE Z PRIMAVIKĄ 

dla sklepów detalicznych 

 

A. Postanowienia ogólne 

 

1. Konkurs „SMACZNY PRZEPIS NA ZDROWIE Z PRIMAVIKĄ” (zwany dalej 

„Konkursem”) jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez 

Primavika Sp. z. o.o. z siedzibą  w Gądkach  przy ul. Akacjowej 27, kod 62-023 Gądki, 

NIP 777 - 285 -76 - 49, REGON: 300113700; wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000 241018 

(zwaną dalej „Organizatorem”).  

2. Niniejszy regulamin reguluje zasady organizacji Konkursu.  

3. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie właściciele i pracownicy sklepów,  w których 

w sprzedaży znajdują się produkty marki Primavika lub Primaeco z wyłączeniem 

pracowników Organizatora, jego spółek zależnych oraz fundatora nagród. 

4. Przez właściciela sklepu, w przypadku osób prawnych rozumie się osoby uprawnione 

do reprezentacji osoby prawnej.  

5. W konkursie może brać udział jedynie osoba pełnoletnia (zwana dalej „Uczestnikiem), 

która ma pełną zdolność do czynności prawnych.  

6. Uczestnictwo w konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.  

7. Jeden Uczestnik może dokonać dowolnej ilości zgłoszeń do konkursu  

 

 

B. Czas trwania Konkursu 

 

Konkurs jest organizowany w okresie: 01.09 – 31.12.2014 r. (zwanym dalej „Czasem 

Trwania Konkursu”) i jest podzielony na etapy:  

I etap: 01.09. – 30.09.2014r. 

II etap: 01.10 – 31.10.2014r. 

III etap: 01.11 – 30.11.2014r. 

IV etap: 01.12 – 31.12.2014r. 

 

C. Komisja Konkursowa 

 

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w 

celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób 

nagrodzonych, Organizator powoła Komisję Konkursową (zwaną dalej „Komisją 

Konkursową”). W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby wybrane przez Organizatora: 

Bartosz Janicki, Iwona Skrzypczak, Daria Lach. Decyzje podjęte przez Komisję 

Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.  

 

D. Przebieg konkursu 

 

1. Zadaniem Uczestnika będzie stworzenie przepisu kulinarnego z wykorzystaniem 

dowolnego produktu Primavika lub Primaeco wg zasad podanych na liście stanowiącej 

załącznik do nieniejszego regulaminu 

Na adres korespondencyjny Organizatora: Primavika Sp. z. o.o., ul. Akacjowa 27; 62-

023 Gądki lub adres mailowy: primavika.konkurs@gmail.com do dnia 31.12.2014r. 

należy przesłać: 

mailto:primavika.konkurs@gmail.com


a) przepis wraz ze zdjęciem potrawy przygotowanej na podstawie stworzonego 

przepisu,  

b) dokładny adres kontaktowy z  numerem telefonu,  

c) adres sklepu, który reprezentuje uczestnik. 

2. O przyjęciu zgłoszenia konkursowego decyduje data stempla pocztowego lub data 

wysłania maila. 

3. Wybrane przez Organizatora jury ekspertów wybierze najciekawsze zgłoszenia do 

konkursu, przesłane w czasie trwania konkursu i przyzna ich autorom nagrody. 

4. Wśród zgłoszeń przesłanych od dnia 01.09.2014 do dnia 30.09.2014 jury wybierze 

najciekawszy wegetariański przepis i przyzna jej autorowi Nagrodę etapową. 

5. Wśród zgłoszeń przesłanych od dnia 01.10.2014 do dnia 31.10.2014 jury wybierze 

najciekawszy wegetariański przepis i przyzna jej autorowi Nagrodę etapową. 

6. Wśród zgłoszeń przesłanych od dnia 01.11.2014 do dnia 30.11.2014 jury wybierze 

najciekawszy wegetariański przepis i przyzna jej autorowi Nagrodę etapową. 

7. Wśród zgłoszeń przesłanych od dnia 01.12.2014 do dnia 31.12.2014 jury wybierze 

najciekawszy wegetariański przepis i przyzna jej autorowi Nagrodę etapową. 

8. Spośród wszystkich zgłoszeń nadesłanych w czasie trwania konkursu jury wybierze 

zwycięzcę konkursu i przyzna mu Nagrodę główną  

9. Obrady Komisji konkursowej odbywać się będą w następujących terminach: 

3.10.2014r.; 5.11.2014r.; 4.12.2014r.; 15.01.2015r.  

10. Prace konkursowe nie będą losowane. 

 

E. Nagrody 

 

1. Fundatorem nagród jest Primavika Sp. z o.o. 

2. Zwycięzca Konkursu, autor najlepszego wegetariańskiego przepisu kulinarnego 

otrzyma nagrodę w postaci vouchera wakacyjnego z biura podróży Itaka o wartości 

4.000 zł., przeznaczonego na zakup dowolnej wycieczki w ww. biurze podróży oraz 

nagrodę pieniężną w postaci kwoty 400 zł., odpowiadającej kwocie należnego podatku 

dochodowego. Kwota ta zostanie  potrącona przy wydaniu nagrody przez Organizatora 

w celu odprowadzania jej do właściwego urzędu skarbowego zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa. 

3. Zwycięzca ma prawo zamienić nagrodę, o której mowa w pkt 2 na nagrodę w postaci 

gotówkowej w wysokości 2.750 zł, z czego przy wydawaniu nagrody przez 

Organizatora  kwota 250 zł. zostanie  potrącona w celu odprowadzania jej do 

właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

4. Zwycięzca każdego etapu Konkursu, autor najlepszego wegetariańskiego przepisu 

kulinarnego danego etapu otrzyma nagrodę (zwaną dalej „Nagrodą etapową”) w postaci 

robota kuchennego: PRYMUS MIX 878. 

5. Pierwszych dziesięciu Uczestników, którzy w danym etapie trwania Konkursu nadeślą 

wegetariańskie przepisy kulinarne wraz ze zdjęciem otrzyma zestaw produktów 

Primaviki: Sznycelki, Strogonow, Bitki Wegetariańskie, pasztet Meksykański, humus 

paprykowy, Pasztet warzywny z cieciorką, Masło orzechowe z kawałkami czekolady, 

Masło orzechowo z kokosem, Musztarda ekologiczna łagodna, Ketchup łagodny 

ekologiczny  

6. Zwycięzcom, poza przypadkiem wybrania nagrody w postaci gotówkowej oraz 

Uczestnikom, o których mowa w ust. 4 nie przysługuje prawo zamiany Nagrody na inną 

rzecz, świadczenie lub ekwiwalent pieniężny.  

7. Uczestnicy nie mają możliwości zamiany Nagród.  



8. W przypadku zakupu oferty tańszej od wartości wskazanej na voucherze wakacyjnym 

nie przysługuje zwrot niewykorzystanej jego części. 

9. Jakiekolwiek roszczenia uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania Nagród, które 

nie zostały im przyznane, są wyłączone. 

 

F. Odbiór Nagród 

 

1. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o Nagrodzie głównej i Nagrodach etapowych listem 

poleconym wysłanym w terminie 7 dni roboczych od daty posiedzenia jury i ogłoszenia 

wyników. W razie zwrotu listu od zwycięzcy prawo do uzyskania nagrody wygasa.  

2. Lista zwycięzców Nagród etapowych oraz nagrody głównej będzie umieszczona w 

zakładce aktualności na stronie internetowej: www.primavika.pl 

3. Nagroda gówna oraz Nagrody do Uczestników zostaną rozesłane do dnia 14.02.2015 r. 

4. Koszt wysyłki Nagrody głównej oraz Nagród przyznanych w konkursie zostanie 

pokryty przez Organizatora.  

 

G. Prawa autorskie i kwestie prawne 

 

1. Uczestnik oświadcza, iż zgłoszony przez Uczestnika przepis oraz wszelkie zdjęcia i 

opisy dołączone do przepisu w ramach udziału w Konkursie stanowią własność 

intelektualną Uczestnika.  

2. W przypadku jakichkolwiek roszczeń osób trzecich w stosunku do Organizatora 

dotyczących przepisu zgłoszonego przez Uczestnika, Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności wynikającej z tytułu naruszenia praw autorskich osób trzecich.  

3. Uczestnik oświadcza, iż gdyby przepis lub jakikolwiek jego element w szczególności 

Zdjęcie stanowić będzie utwór w rozumieniu prawa autorskiego. Uczestnik: 

 udziela Organizatorowi nieograniczonej pod względem terytorialnym i czasowym, 

niewyłącznej licencji z prawem do udzielania sublicencji, na cały czas trwania tych 

praw, bez możliwości jej wypowiedzenia zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 04 

lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, na wykorzystywanie 

utworu na wymienionych poniżej polach eksploatacji:  

a) utrwalanie i zwielokrotnianie w każdy sposób, w szczególności prasie i w 

pamięci komputera, na nośnikach danych zarówno cyfrowych jak i 

analogowych, techniką zapisu magnetycznego jak i cyfrowego oraz techniką 

drukarską i reprograficzną; 

b) rozpowszechnianie poprzez wprowadzanie zwielokrotnionych egzemplarzy do 

obrotu, w tym w prasie, publiczne wystawianie, najem lub użyczenie; 

c) publikację na nośnikach wielkoformatowych wewnętrznych i zewnętrznych; 

d) udostępnianie w taki sposób, aby każdy miał do niego dostęp w miejscu i 

czasie przez siebie wybranym w tym poprzez udostępnianie w sieci Internet, z 

umożliwieniem użytkownikom sporządzenia odpłatnie lub nieodpłatnie 

zwielokrotnienia utworu w pamięci własnego urządzenia końcowego 

współpracującego z siecią, i dalsze z nich korzystanie; 

e) udostępnianie w taki sposób aby każdy miał do niego dostęp za pomocą 

telefonu komórkowego (w tym WAP) zarówno poprzez odpłatne lub 

nieodpłatne zwielokrotnianie w pamięci telefonu, jak i innego urządzenia o 

podobnym przeznaczeniu i dalsze z niego korzystanie; 

f) wykorzystywanie w działaniach marketingowych Organizatora, w tym w 

ramach dozwolonej reklamy lub promocji produktów Organizatora, bez 

względu na ilość nadań, emisji i wytworzonych egzemplarzy; 
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 udziela Organizatorowi zgody na tworzenie, rozporządzenie i korzystanie z 

utworów zależnych względem Opisu przepisu lub jego części, w tym na włączanie 

ich do innych utworów i korzystanie z tak powstałych utworów na polach 

eksploatacji wskazanych w lit. a – f powyżej, jak również na wprowadzanie zmian i 

modyfikacji do tych utworów; 

 udziela Organizatorowi zezwolenia na wykonywanie prawa w jego imieniu 

zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego w stosunku do Opisu 

przepisu lub jego części.  

 

H. Postanowienia końcowe.  

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Zwycięzcy nagród spełniają warunki 

określone w niniejszym Regulaminie konkursu, jak również w przepisach prawa, w 

szczególności regulujących zasady uczestnictwa w konkursie, w tym zakres wyłączenia 

podmiotowego, o którym mowa w pkt A 3 Regulaminu oraz sposób realizacji Nagrody, 

o którym mowa w pkt F Regulaminu. Niestosowanie się do niniejszego regulaminu 

Konkursu lub do odpowiednich przepisów prawa spowodują natychmiastowe 

wykluczenie danej osoby z Konkursu i uprawniają Organizatora do odmowy przyznania 

Nagrody oraz spowodują natychmiastowe wygaśnięcie ewentualnego prawa do 

Nagrody bądź do jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora.  

2. Uczestnicy wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do umieszczenia ich danych 

osobowych w bazie danych sporządzonej dla celów organizacji Konkursu oraz do ich 

przetwarzania zgodnie z treścią ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 

29.08.1997 (Dz. U. 133 poz. 88) wyłącznie na potrzeby Konkursu. 

3. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, 

na jego podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem do dnia 

21.01.2015 roku, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w 

związku z Konkursem. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja 

Konkursowa.  

4. Zgłaszając swój udział w Konkursie i biorąc w nim udział Uczestnik jednocześnie 

akceptuje zapisy regulaminu, z którymi winien zapoznać się przed przystąpieniem do 

Konkursu.  

5. Postanowienia niniejszego regulaminu Konkursu są wyłączną podstawą prowadzenia 

Konkursu. 

6. Postanowienia Regulaminu mogą być zmieniane przez Organizatora, bez podawania 

przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu 

Regulaminu.  

7. Zmiany Regulaminu nie mogą następować na niekorzyść dotychczasowych 

Uczestników Konkursu.  

8. Niniejszy regulamin Konkursu jest dostępny do wglądu na stronie internetowej 

Organizatora: www.primavika.pl 


