REGULAMIN KONKURSU „Gotuj z marką VERA”
§ 1 INFORMACJE OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą:
„Gotuj z marką VERA” (dalej: „Konkurs”), w tym w szczególności warunki uczestnictwa w
konkursie, prawa i obowiązki Uczestników i Organizatora.
2. Konkurs organizowany jest celem promocji produktów Organizatora, sprzedawanych pod
marką VERA.
§ 2 ORGANIZATOR KONKURSU
Organizatorem Konkursu jest Limpol Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie 30-331,
ul. Ludwinowska 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod nr KRS 0000146934, REGON 351196391, NIP 6771735027, (dalej: „Organizator”).
§ 3 CZAS TRWANIA KONKURSU
Czas trwania konkursu obejmuje okres od dnia 9 maja 2017 roku, do dnia 26 maja 2017 roku.
§ 4 PODSTAWY PROWADZENIA KONKURSU
1. Organizator udostępnia Regulamin w zakładce konkursu na stronie internetowej pod
adresem https://www.limpol.pl/. Ponadto Regulamin jest dostępny za pomocą linku
przekierowującego do Regulaminu, umieszczonego na profilu „VERA Świat Smaków” w
serwisie społecznościowym Facebook, dostępnym w sieci Internet pod adresem:
https://www.facebook.com/smakivera/?fref=ts
2. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób, ani w żadnym zakresie
sponsorowany, wspierany, przeprowadzany, administrowany, stowarzyszony ani powiązany
z serwisem społecznościowym Facebook, dostępnym w sieci Internet pod adresem:
www.facebook.com.
3. Podmioty będące właścicielami serwisu Facebook są zwolnione z wszelkiej
odpowiedzialności w związku z niniejszym Konkursem.
4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem
wzajemnym, loterią promocyjna ani grą, której wynik zależy od przypadku, ani też żadna inną
formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z
2009 r., Nr 201, poz. 1540 ze zm.).
§ 5 UCZESTNICTWO W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być pełnoletni zarejestrowany
użytkownik serwisu społecznościowego Facebook, dostępnego w sieci Internet pod adresem:

www.facebook.com, zamieszkały na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, który w okresie, o
którym mowa w § 3 Regulaminu, wykona zadanie konkursowe określone w § 7 Regulaminu
(dalej: „Zadanie Konkursowe”).
2. Z uwzględnieniem postanowień ust. 1 powyżej Uczestnikiem może być osoba, która
łącznie spełnia wszystkie poniżej wskazane przesłanki:
a. zapoznała się i zaakceptowała treść niniejszego Regulaminu;
b. spełniła warunki przewidziane w treści Regulaminu.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz
najbliżsi członkowie ich rodzin tj. ich wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie,
powinowaci w tej samej linii lub stopniu a także osoby pozostające z nimi w stosunku
przysposobienia.
4. Uczestnik, przystępując do udziału w Konkursie, zobowiązuje się do przestrzegania zasad
zawartych w Regulaminie. W przypadku stwierdzenia naruszenia Regulaminu, Organizator
będzie uprawniony do wykluczenia Uczestnika z Konkursu.
§ 6 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) Administratorem danych osobowych ujawnionych w
związku z uczestnictwem w Konkursie jest Organizator Konkursu (dalej: „Dane osobowe”) LIMPOL Sp. z o.o. ul. Ludwinowska 7, 30 – 331 Kraków. Administratorem danych osobowych
osób posiadających konto w serwisie www.facebook.pl jest podmiot wskazany w
regulaminie serwisu Facebook.
2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Konkursu (w tym w
szczególności ogłoszenia wyników, wydania nagród, wypełnienia obowiązków wobec
organów administracji skarbowej) i bez zgody Uczestników nie będą udostępniane w innych
celach innym odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 Ustawy o ochronie danych
osobowych.
3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz
możliwość ich poprawiania.
4. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne.
5. Podanie przez Laureatów Nagród danych osobowych w zakresie imion i nazwisk oraz
adresu, jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla realizacji Nagród.
6. Podanie przez Uczestników składających skargi i reklamacje danych osobowych w zakresie
imienia, nazwiska i adresu korespondencyjnego jest dobrowolne, jednakże konieczne dla
umożliwienia jej rozpatrzenia.

§ 7 ZASADY KONKURSU
1. Uczestnik, który spełnił przesłanki określone w § 5 Regulaminu ma prawo do wykonania
zadania konkursowego, które polega na zamieszczeniu w komentarzu pod postem
konkursowym na profilu „VERA Świat Smaków” w serwisie Facebook przepisu, zdjęcia lub
przepisu ze zdjęciem dania, jakie można stworzyć z produktów marki „VERA” (dalej:
„Zadanie konkursowe”). Wykonanie zadania konkursowego jest równoznaczne z akceptacją
Regulaminu .
2. Każdy z Uczestników może zamieścić wyłącznie jedno (1) Zadanie konkursowe (tzn. jedno
zdjęcie, jeden przepis lub jeden przepis ze zdjęciem), które weźmie udział w Konkursie.
3. Uczestnik wyraża zgodę na to, by Zadanie konkursowe zostało opublikowane na oficjalnym
profilu marki VERA „Świat Smaków” w serwisie społecznościowym Facebook, dostępnym w
sieci Internet pod adresem: https://www.facebook.com/smakivera/?fref=ts
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników,
którzy posługują się kilkoma kontami w serwisach społecznościowych, posługują się
fikcyjnymi kontami e-mail, nie spełnili wszystkich wymogów związanych z udziałem w
Konkursie, prowadzą jakiekolwiek działania mające na celu próbę obejścia Regulaminu lub
jego naruszenia.
5. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przesłanego zdjęcia i przepisu przez
Organizatora Konkursu na zasadzie nieograniczonej czasowo licencji niewyłącznej poprzez
jego opublikowanie na portalu społecznościowym Facebook oraz w innych mediach
wykorzystywanych przez Organizatora w swojej działalności. Uczestnik ponosi pełną
odpowiedzialność związaną z przysługiwaniem Uczestnikowi pełni praw autorskich do zdjęcia
lub przepisu udostępnionego na cele konkursowe oraz w związku z ewentualnymi
roszczeniami osób trzecich, jakie mogą zostać zgłoszone w związku z publikacją zdjęcia lub
przepisu.
§ 8 WYBÓR LAUREATÓW KONKURSU
1. Laureat Konkursu (dalej: „Laureat”) zostanie wyłoniony spośród Uczestników, którzy
zrealizują Zadanie konkursowe. Zostanie wyłonionych trzech Laureatów, zajmujących miejsca
od pierwszego do trzeciego oraz trzech laureatów zapasowych, którzy będą brani pod uwagę
w przypadku określonym w § 9 ust. 7.
2. Laureaci zostaną wyłonieni w dniu 26 maja 2017 roku przez trzyosobową komisję
konkursową powołaną przez Organizatora. Z wyboru Laureatów zostanie sporządzony
protokół. Protokół będzie dostępny do wglądu Uczestników w siedzibie Organizatora.
3. Zgłoszenia konkursowe będą oceniane pod kątem kreatywności i oryginalności Zadania
konkursowego oraz kryteriów wskazanych w § 9 Regulaminu.

4. O wyłonieniu Laureatów spośród Uczestników Konkursu, Laureaci zostaną poinformowani
w dniu 26 maja 2017 roku o godzinie 12:00 przez Organizatora poprzez post umieszczony na
oficjalnym profilu marki VERA „Świat Smaków” w serwisie społecznościowym Facebook,
dostępnym w sieci Internet pod adresem: https://www.facebook.com/smakivera/?fref=ts
§ 9 NAGRODY
1. W Konkursie przewidziano trzy nagrody rzeczowe (dalej z osobna jako „Nagroda
Rzeczowa”) i trzy dodatkowe nagrody pieniężne (dalej z osobna jako „Nagroda Pieniężna”)
wskazane w ust. 2 poniżej. Nagroda Rzeczowa i Nagroda Pieniężna będą zwane łącznie
„Nagrodami”.
2. Za zajęcie pierwszego miejsca – Nagroda Rzeczowa: Zestaw patelni i garnków
indukcyjnych z efektem kamienia z linii Zeus marki Moneta Italy o wartości 239,00 zł
(słownie: dwieście trzydzieści dziewięć złotych i 00/100) oraz dodatkowa Nagroda Pieniężna
w wysokości 11,11% wartości Nagrody Rzeczowej, za zajęcie drugiego miejsca – Nagroda
Rzeczowa: komplet dwóch filiżanek z podwójną ścianką ze spodkiem 300 ml marki Luigi
Bormioli o wartości 109,00 zł (słownie: sto dziewięć złotych 00/100) oraz dodatkowa
Nagroda Pieniężna w wysokości 11,11% wartości Nagrody Rzeczowej, za zajęcie trzeciego
miejsca – Nagroda Rzeczowa: kafeterka ze stali nierdzewnej 300 ml Lara o wartości 35,00 zł
(słownie: trzydzieści pięć złotych 00/100) oraz dodatkowa Nagroda Pieniężna w wysokości
11,11% wartości Nagrody Rzeczowej.
3. Laureatom nie przysługuje prawo do zamiany Nagrody Rzeczowej na ekwiwalent
pieniężny.
4. Dodatkowa Nagroda Pieniężna zostanie automatycznie pobrana przez Organizatora na
poczet podatku dochodowego należnego od otrzymanej przez Laureata Nagrody i
odprowadzona na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego, na co Laureat wyraża
zgodę. Akceptując niniejszy regulamin Laureat upoważnia Organizatora do pobrania
należnego podatku dochodowego od Nagrody w postaci środków z otrzymanej Nagrody
Pieniężnej."5. Dla otrzymania Nagród niezbędne jest skontaktowanie się Laureata w ciągu 24
godzin od opublikowania postu, o którym mowa w § 8 ust. 4 Regulaminu z Organizatorem, za
pośrednictwem prywatnej wiadomość (wysłanej na profilu marki VERA „Świat Smaków”,
dostępnego pod adresem: https://www.facebook.com/smakivera/?fref=ts
6. Po otrzymaniu wiadomości, o której mowa w § 9 ust. 5 Regulaminu, Organizator
skontaktuje się z Laureatem w celu podania niezbędnej instrukcji przekazania Nagrody
Rzeczowej oraz pobrania od Laureata danych koniecznych do odprowadzenia podatku
dochodowego od Nagrody Rzeczowej, o czym mowa w § 9 ust. 4 Regulaminu.
7. Nagroda Rzeczowa zostanie wysłana Laureatowi przez Organizatora w terminie 1 miesiąca
od daty otrzymania od Laureata kompletnych danych niezbędnych do odprowadzenia

podatku dochodowego od Nagrody Rzeczowej oraz danych koniecznych do doręczenia
Nagrody Rzeczowej.
8. W przypadku gdy Laureat nie skontaktuje się z Organizatorem, zgodnie z ust. 5 powyżej,
Nagrody przechodzą na pierwszego w kolejności z listy laureatów zapasowych, o których
mowa w § 8 ust. 1.
§ 10 TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
1. Skargi i reklamacje związane z Konkursem mogą zostać złożone w terminie 2 miesięcy od
rozstrzygnięcia Konkursu, pisemnie na adres ul. Ludwinowska 7, 30-331 Kraków, bądź w
formie wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail: kontakt@limpol.pl
2. Skarga lub reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, adres
korespondencyjny oraz opis okoliczności stanowiących podstawę skargi lub reklamacji, w
przypadku reklamacji i skarg wnoszonych na piśmie – datę pisma oraz czytelny podpis
Uczestnika.
3. Za dzień wniesienia reklamacji uważa się datę otrzymania przez Organizatora pisma lub
wiadomości e-mail zawierającej skargę lub reklamację.
4. Skargi i reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty doręczenia
Organizatorowi. O sposobie rozpatrzenia skargi lub reklamacji, Uczestnik zostanie
powiadomiony pisemnie listem poleconym wysłanym na adres korespondencyjny Uczestnika
wskazany w skardze lub reklamacji.
§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie
przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisy ustawy Kodeks cywilny.

