
   
 

   
 

Regulamin konkursu: „Ty inspirujesz, Rączka Gotuje” 

  

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu „Ty inspirujesz, Rączka Gotuje” jest Althermedia Sp. Z o.o. Sp.K. , Al. 

Niepodległości 210 lok 25 00-608 Warszawa, zwany w dalszej części Regulaminu 

„Organizatorem”. 

2. Konkurs jest organizowany na zlecenie Województwa Śląskiego, w imieniu, którego działa 

Departament Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, 

dalej zwany „Zleceniodawcą”. 

3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności cel i zasady przeprowadzenia Konkursu. 

4. Celem Konkursu jest wyłonienie zwycięzców, którzy otrzymają zaproszenie do uczestnictwa 

w live cooking z Remigiuszem Rączką w Browarze Obywatelskim w Tychach, organizowanym 

w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich. 

5. Organizator informuje, że akcja nie jest w żadnym zakresie sponsorowana, wspierana, 

administrowana ani stowarzyszona z portalem Facebook. Facebook jest zastrzeżonym 

znakiem towarowym. Informacje podawane przez osobę zgłaszającą udział w Akcji są 

informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie Facebookowi. Informacje te będą 

wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Akcji. Przystępując do Akcji, Uczestnik 

zwalnia w pełni Facebook, Inc. z jakiejkolwiek odpowiedzialności względem Uczestnika. 

6. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na stronie serwisu 

https://www.facebook.com/razemzmieniamyslaskie/. 

7. Czas trwania Konkursu: od 13 września 2021 r. do 16 września 2021 r., do godziny 18.00. 

8. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. 

9. Przystąpienie do Konkursu oznacza, że Uczestnik Konkursu zapoznał się z postanowieniami 

niniejszego Regulaminu i spełnia wszystkie warunki określone w Regulaminie i je akceptuje. 

  

§ 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie 

1. Uczestnikiem Konkursu może zostać każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiada 

pełną zdolność do czynności prawnych, oraz która w okresie obowiązywania konkursu, 

zaprezentuje ciekawy przepis kulinarny będący w rodzinie od pokoleń poprzez 

opublikowanie go w komentarzu pod postem konkursowym.   

2. Uczestnik nie może być pracownikiem lub członkiem rodziny pracownika Organizatora ani 

Zleceniodawcy, ani innego podmiotu biorącego bezpośredni udział w organizacji i/lub 

realizacji Konkursu. 

3. Odpowiedzi na zadanie konkursowe napisane po upływie okresu obowiązywania konkursu 

nie zostaną uwzględnione, przy czym decyduje data i godzina napisania komentarza pod 

postem konkursowym. 

4. Uczestnik musi posiadać konto w portalu społecznościowym Facebook („Konto”), bez 

blokady Konta (treści publikowanych w profilu Uczestnika) dla osób trzecich (spoza grona 

znajomych Uczestnika); 

5. Zgłoszenia osób niespełniających warunków określonych powyżej lub dokonane przez 

Uczestników niespełniających warunków określonych w niniejszym regulaminie nie będą 

brały udziału w Konkursie. 

  

https://www.facebook.com/razemzmieniamyslaskie/


   
 

   
 

§ 3. Ocena prac i zasady przyznawania nagród 

1. Jury składające się z co najmniej 2 wyznaczonych do tego celu przez Organizatora osób 

(dalej: „Jury”) wyłoni 10 zwycięzców, kierując się poniższymi kryteriami: 

 kreatywność,  

 oryginalność przepisu,  

 walory smakowe. 

2. Uczestnicy, których wpisy pod konkursowym postem zostaną wybrane przez Jury, zostaną 

powiadomieni o wygranej w komentarzu w poście konkursowym. Ponadto w celu realizacji 

odbioru nagród organizator skontaktuje się z laureatami za pośrednictwem Facebooka w 

wiadomości prywatnej.  

3. Decyzje o przyznaniu nagród są ostateczne. Organizator nie jest zobowiązana do 

przekazywania jakichkolwiek informacji na temat obrad Jury Uczestnikom, w tym 

zwycięzcom. 

  

§ 4. Nagrody 

1. Nagrodami w niniejszym Konkursie jest 10 podwójnych zaproszeń do wzięcia udziału w live 

cooking z Remigiuszem Rączką w dniu 17 września w Tychach. 

2. Dodatkowymi nagrodami są 2 książki z autografem autorstwa Remigiusza Rączki. 

3. Potrawa inspirowana zwycięskim przepisem zostanie ugotowana przez Remigiusza Rączkę 

podczas live cooking w Tychach w dniu 17.09.2021. 

4. Organizator ani jakikolwiek podmiot organizacyjnie z nim powiązany nie ponosi 

odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania z nagrody z przyczyn dotyczących 

zwycięzcy, w szczególności w sytuacji: nieodebrania lub spóźnionego odebrania wiadomości 

o wygranej w Konkursie, braku kontaktu z organizatorem w okresie 5 dni od daty 

zakończenia konkursu.  

5. Zwycięzca nie ma możliwość zamiany Nagrody na inną ani jej równowartość w gotówce. 

6. Organizator oświadcza, że na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym 

od osób fizycznych Nagrody nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób 

fizycznych, z uwagi na ich wartość nieprzekraczającą ustawowego progu. 

  

§ 5. Dane osobowe 

1.  Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. 

2. Dane osobowe Uczestników Organizator wykorzysta jedynie w celu realizacji nagrody i 

koordynacji Konkursu, i nie będzie ich przetwarzał w jakikolwiek inny sposób, z 

zastrzeżeniem ust. 3. Dane osobowe Uczestników Konkursu zostaną zniszczone niezwłocznie 

po upływie terminu na zgłaszanie przez nich roszczeń reklamacyjnych lub upływie terminu 

na ich zrealizowanie, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Podstawą przetwarzania danych w zakresie Konkursu są, w zależności od przypadku 

określonego w ust. 3 powyżej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b lub f Ogólnego 

Rozporządzenia o Ochronie Danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 

kwietnia 2016 r. („RODO”), tj. zgoda na ich przetwarzanie, niezbędność w celu zrealizowania 

umowy oraz prawnie uzasadniony interes administratora w koordynowaniu przebiegu 

Konkursu. 



   
 

   
 

4. Ujawnienie danych osobowych w ramach Konkursu jest warunkiem wzięcia udziału w 

Konkursie. 

5. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści ich danych osobowych i ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia tych danych, prawo 

wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania 

danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Organizatora, chyba że 

podstawa ta jest nadrzędna wobec Twoich interesów, praw i wolności, prawo wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu 

bezpośredniego, a wniesienie takiego sprzeciwu uniemożliwia Organizatorowi dalsze 

korzystanie z tych danych niezależnie od okoliczności oraz prawo wniesienia skargi do 

właściwego organu nadzorczego w razie uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez 

Organizatora narusza przepisy RODO. 

6.  Realizacja uprawnień następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-

mail Organizatora: ewa.podhajna@althermedia.pl 

  

  

§ 6. Postanowienia końcowe 

  

1. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie Zleceniodawcy, 

do której link zamieszczono na koncie Zleceniodawcy w portalu społecznościowym 

Facebook. 

2. Udział Uczestnika w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w Regulaminie. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu i warunków lub zasad 

Konkursu w granicach przewidzianych przepisami prawa, lecz w sposób niepogarszający 

warunków uczestnictwa. 

Uczestnik zobowiązany jest zwolnić Organizatora z odpowiedzialności z tytułu naruszenia przepisów 

prawa lub praw osób trzecich, w przypadku, kiedy takie naruszenie stanowiło będzie wzięcie udziału 

w Konkursie przez Uczestnika lub inne działanie lub zaniechanie Uczestnika związane z Konkursem 
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