
 

REGULAMIN KONKURSU „Festiwal Owsianek” 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulamin”, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie 

urządzanym pod nazwą „Festiwal Owsianek”, zwanym dalej „Konkurs”. 

2. Organizatorem Konkursu „Festiwal Owsianek” spółka pod firmą MELVIT S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. 

Grójecka 194/91, 02-390 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000051035, o numerze 

identyfikacji podatkowej (NIP) 522 24 01 618, o kapitale zakładowym w wysokości 772 727,00 zł, 

pokrytym w całości, zwana dalej:: „Organizator”. 

3. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności 

prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która zgłosi chęć udziału w konkursie 

zwana dalej „Uczestnik”. 

4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy: Organizatora Konkursu, jak również członkowie ich 

najbliższych rodzin. Przez „członków najbliższej rodziny” rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, 

małżonka oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia. Przez „pracowników” rozumie się także 

osoby wykonujące w sposób stały usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej. 

5. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Konkurs rozpoczyna się w dniu 19 

kwietnia 2015 roku, a kończy w dniu 06 lipca 2015 roku, który jest ostatecznym dniem zakończenia 

procedury reklamacyjnej w Konkursie, z zastrzeżeniem, iż Uczestnicy mogą dokonać zgłoszeń w Konkursie 

od dnia 19 kwietnia 2015 roku do dnia 10 maja 2015 roku włącznie. 

6. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik 

zależy od przypadku ani żadną inną przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540, ze zm.). 

7. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. 

§ 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie 

1. Aby  wziąć  udział  w  Konkursie  Uczestnik  zobowiązany  jest  zapoznać  się  z  zasadami  Konkursu  

określonymi w  Regulaminie  oraz  w  okresie  od  godz.  00:00:00  w  dniu  19.04.2015  roku  do  godz.  

23:59:59  w  dniu 10.05.2015 roku spełnić  następujące  warunki: 

a. wykonać zadanie konkursowe polegające na zrobieniu zdjęcia owsianki, zwane dalej Pracą.  

b. przesłać Pracę za pomocą poczty elektronicznej na adres: marketing@melvit.com.pl lub za 

pomocą wiadomości poprzez portal Facebook.com na konto użytkownika Melvit S.A., tytułując 

wiadomość „Festiwal Owsianek – konkurs” 

c. musi przygotować Pracę starannie. Praca musi przedstawiać owsiankę - danie  przygotowane z 

płatków owsianych 

 

2. Prawidłowe Zgłoszenie udziału w Konkursie, dla swej ważności i skuteczności, polega na spełnieniu 

warunków określonych w § 2 pkt 1 powyżej. 

3. Praca Uczestnika musi być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika, nie może zawierać treści 

obraźliwych lub sprzecznych z prawem, jak również nie może zawierać treści reklamowych dotyczących 

jakichkolwiek podmiotów i/lub produktów z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących produktów 

marki Melvit. 
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4. Fakt otrzymania przez Organizatora Zgłoszenia Uczestnika zostanie potwierdzony przez Organizatora 

zwrotną wiadomością wysłaną za pośrednictwem poczty elektronicznej lub za pośrednictwem portalu 

Facebook.com na adres, z którego wysłana została wiadomość ze zgłoszeniem do konkursu niezwłocznie, 

jednak nie później niż w ciągu 48 godzin.  

5. Uczestnikowi przysługuje prawo przesłania 1 (jednego) zgłoszenia konkursowego. 

6. W Konkursie nie będą uwzględniane Zgłoszenia: 

a. które nie spełniają warunków określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności warunków 

wskazanych w § 2. pkt 1-7; 

b. które nie zaczynają się od właściwego prefiksu: MELVIT.; 

c. wysłane w inny sposób niż zgodnie z zapisem w § 2. pkt 1b 

d. w których Prace będą naruszały autorskie prawa majątkowe, dobre obyczaje; 

e. które będą zawierały treści obraźliwe oraz nie będą zdjęciem owsianki,  

7. Uczestnik przystępując do Konkursu oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i wyraża zgodę na warunki 

w nim określone. 

§ 3. Nagrody 

1. W Konkursie zostanie przyznanych 5 nagród głównych (zwane dalej „Nagrody Główne”) w postaci 

Wejściówek na Warsztaty Kulinarne w Food Lab Studio prowadzonych przez Kasię Fenix, Maię Sobczak i 

Grzegorza Łapanowskiego  o wartości rynkowej 150 zł brutto/ każda (Warsztaty odbędą się 19.05.2015 r. w 

Food Lab Studio przy ul.  Racjonalizacji 5 w Warszawie (Organizator Warsztatów Kulinarnych zastrzega sobie 

prawo do zmiany terminu Warsztatów)), oraz 5 nagród dodatkowych (zwane dalej” Nagrody Dodatkowe”) 

w postaci paczek z produktami Melvit.  

2. Do nagród, o których jest mowa w § 3 pkt 1, zostanie dodana nagroda pieniężna stanowiąca 11,11% wartości 

tej nagrody. 

3. Przed wydaniem nagród, Organizator, jako płatnik potrąci część pieniężną od nagród i odprowadzi ją do 

stosownego urzędu skarbowego na poczet 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych 

zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. z 2012 r., poz. 361). 

 

 

 

§ 4. Zasady przyznawania nagród 

1. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni w dwóch etapach.  

2. W etapie pierwszym spośród zgłoszeń nadesłanych na Konkurs komisja konkursowa, zwana dalej „Komisją 

Konkursową”, powołana przez Organizatora, na bieżąco będzie dokonywać wyboru Prac, które zostaną 

opublikowane na portalu Facebook.com na koncie fanpage należącym do Melvit S.A. pod adresem 

https://pl-pl.facebook.com/melvitpl zwanym dalej „Konto Fanpage”.  

3. Przy ocenie Prac  i wyborze najlepszych zdjęć Komisja będzie stosowała następujące kryteria: 

a. oryginalność zdjęcia; 

b. walory artystyczne Pracy, 

c. pomysłowość, 

d. powiązanie z promowaną marką – MELVIT, 

e. kreatywność, 

f. estetykę wykonania. 

4. Komisja dokona wyboru Prac Uczestników i opublikuje na Koncie Fanpage najpóźniej do dnia 11.05.2015 

roku.   

5. Decyzja Komisji w zakresie wyboru Prac jest ostateczna i wiążąca. 
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6. W etapie drugim spośród zgłoszeń Uczestników opublikowanych na Koncie Fanpage zostanie wybranych 5 

najlepszych Prac. Wyboru najlepszych Prac dokonają użytkownicy portalu Facebook.com, którzy będą 

oceniali Prace poprzez „polubienie” Prac Uczestników Konkursu opublikowanych na Koncie Fanpage  - przez 

co rozumie się kliknięcie ikony „lubię to” w odniesieniu do zdjęcia będącego Pracą Uczestnika, zwane dalej 

„Głosami”.  

7. Autorzy 5 (pięciu) Prac, które do dnia 14.05.2015 włącznie otrzymają największą ilość Głosów, otrzymają 

Nagrodę Główną. 

§ 5. Wydanie nagród 

1. Organizator zawiadomi Laureatów o wygranej najpóźniej do dnia 15.05.2015. Zawiadomienie ze strony 
Organizatora nastąpi listem elektronicznym na adres e-mail, z którego zostało przysłane zgłoszenie lub za 
pośrednictwem portalu Facebook.com na konto Uczestnika, z którego zostało przesłane zgłoszenie, 
stosownie do sposobu przesłania zgłoszenia konkursowego.   

2. Laureat jest traktowany, jako powiadomiony o wynikach Konkursu w dniu wysłania listu elektronicznego 
informującego o nagrodzie zgodnie z § 5 pkt 1. 

3. Nagrody Główne zostaną przesłane Laureatom w postaci załącznika do listu elektronicznego wysłanego na 
adres e-mail, podany przez zwycięzcę w odpowiedzi na informację o wygranej, najpóźniej do dnia 
18.05.2015 r.   

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem 
nagrody wynikające z błędnego podania przez Laureata adresu. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę danych – uniemożliwiającą przesłanie Laureatowi 
nagrody, jak również za niemożność odbioru lub nieodebranie nagrody, z jakiejkolwiek przyczyny będącej 
po stronie Laureata. W takim przypadku Laureat traci prawo do nagrody, która przechodzi na własność 
Organizatora. 

6. Laureat nie może domagać się zamiany wygranej nagrody rzeczowej na inną ani wypłaty jej równowartości 
w pieniądzach oraz nie przysługuje prawo cesji praw do nagrody na osoby trzecie. 

§ 7. Postępowanie reklamacyjne 

1. Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie trwania Konkursu, najpóźniej w terminie do 15.06.2015.                         

O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego, z zastrzeżeniem, iż pod 

uwagę będą brane przesyłki zawierające datę stempla pocztowego zgodną z powyższym terminem. 

2. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie na adres Organizatora: MELVIT 

S.A., Kruki, ul. Nowowiejska 35, 07-415 Olszewo-Borki w kopercie z dopiskiem „Konkurs”. 

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, numer telefonu i dokładny adres uczestnika, 

dokładny opis i powód reklamacji oraz podpis Uczestnika. 

4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora. 

5. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego regulaminu oraz 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

6. Uczestnik zostanie o decyzji Organizatora powiadomiony listem poleconym, w terminie 7 dni od daty 

rozpatrzenia reklamacji. 

 

§ 8. Dane osobowe Uczestników 

 

1. Dane osobowe Laureatów Konkursu będą pobierane i przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu 

przeprowadzenia niniejszego Konkursu i realizacji jego założeń, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 

roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

2. Każdy z Laureatów Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a także 

żądania ich usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia 

Konkursu oraz wydania Nagród. 



3. Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego Konkursu jest w rozumieniu wskazanej 

w § 8 pkt 1 powyżej ustawy jest firma MELVIT S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 194/91, 02-390 

Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego 

Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000271001, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) 551-17-02-

355. 

 

 

§ 10. Postanowienia końcowe 

1. Uczestnik Konkursu przesyłając Zgłoszenia oświadcza, że w razie wyboru jego Pracy do publikacji na Koncie 

Fanpage w Konkursie podpisze Oświadczenia Uczestnika Konkursu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do 

Regulaminu i przeniesie na Organizatora całość praw autorskich majątkowych do Prac. 

2. Uczestnikom Konkursu nie będzie przysługiwać z tego tytułu żadne dodatkowe wynagrodzenie. 

Przeniesienie autorskich praw majątkowych nastąpi wraz z przeniesieniem praw zależnych do Pracy, w tym 

z prawem do wykonywania opracowań w zakresie rozporządzania i korzystania z Pracy bez ograniczeń 

czasowych i terytorialnych na następujących polach eksploatacji: 

a. utrwalenie i zwielokrotnienie - wytworzenie dowolną techniką jego egzemplarzy w tym w 

szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, 

b. wprowadzenie do obrotu, najem, użyczenie, publiczne rozpowszechnianie oryginału lub 

egzemplarzy, na których go utrwalono, poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, 

wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie 

utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie 

wybranym, 

c. wykorzystanie całości lub pojedynczych elementów Pracy w celu wprowadzenia Pracy do obrotu, 

w sposób określony w lit. b, 

d. wykorzystanie całości lub pojedynczych elementów Pracy w celu stworzenia dowolnych 

materiałów reklamowych (reklamy prasowe, ulotki, plakaty o dowolnych rozmiarach, materiały 

okolicznościowe) oraz korzystania z nich, a w szczególności wprowadzania do obrotu, w sposób 

określony w lit. b, 

e. rozpowszechnianie i udostępnianie Pracy w sieci Internet poprzez wprowadzenie do pamięci 

komputera bez względu na ilość nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy. 

3. Każdy Uczestnik przystępując do Konkursu zapewnia, że przesłane przez niego Prace są wynikiem jego 

twórczości, co oznacza, że nie naruszają jakichkolwiek praw osobistych lub majątkowych osób trzecich, a 

zwłaszcza praw autorskich. W przypadku, gdy Prace przesłane do Organizatora a przez Uczestnika Konkursu 

będą naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich w rozumieniu przyjętym powyżej, Uczestnik zobowiązuje 

się do pokrycia wszelkich roszczeń osób trzecich skierowanych przeciwko Organizatorowi. 

4. Wszelkie ewentualne spory mogące wyniknąć ze stosunków objętych Konkursem będą rozstrzygane przez 

sąd powszechny. 

5. Laureatom Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody ani do 

otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego). Laureat Konkursu nie może przenieść praw do 

Nagrody na osoby trzecie. 

6. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie www.melvit.pl, oraz w siedzibie Organizatora. 

7. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą 

rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny. 

8. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 
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Załącznik nr 1 

do Regulaminu Konkursu prowadzonego pod nazwą „Festiwal Owsianek” 

Oświadczenie Uczestnika Konkursu o danych osobowych  

DANE UCZESTNIKA 

 

Imię i nazwisko**: .................................................................................................................................................... 

Ulica, numer domu i mieszkania**: ......................................................................................................................... 

Kod i miejscowość**: ............................................................................................................................................... 

Nr telefonu komórkowego*: ...................................................................................................................................                                                   

Nr PESEL**: .............................................................................................................................................................. 

Potwierdzam, że akceptuję Regulamin Konkursu prowadzonego pod nazwą „Festiwal Owsianek”. 

Oświadczam, że spełniam warunki określone w § 1 pkt 4 Regulaminu Konkursu  oraz nie jestem pracownikiem Organizatora Konkursu,. 

Nie jestem również członkiem najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, 

rodzeństwo, małżonka oraz  osoby pozostające w stosunku przysposobienia. Przez „pracowników” rozumie się także osoby 

wykonujące w sposób stały usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej. 

Oświadczam, że jestem autorem Pracy Konkursowej i przysługuje mi pełnia prawa autorskich osobistych i majątkowych do Pracy. 

.................................................................................. 
(Data oraz czytelny podpis Laureata) 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu pod nazwą „Festiwal Owsianek”. 

Przetwarzanie danych podanych powyżej następuje zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014, poz. 

1182 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego Konkursu jest w rozumieniu wskazanej w § 10 

powyżej ustawy jest spółka pod firmą MELVIT S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 194/91, 02-390 Warszawa, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000051035, o 

numerze identyfikacji podatkowej (NIP) 522 24 01 618. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania nagrody. Osobom udostępniającym dane osobowe 

przysługuje prawo dostępu do treści ich danych oraz prawo ich poprawiania. 

Wyrażam zgodę na publikację na stronach internetowych www.melvit.pl oraz na koncie Fanpage na portalu Facebook.com należącym 

do Melvit S.A. na liście zwycięzców mojego imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania. 

.................................................................................. 

(Data oraz czytelny podpis Laureata) 

**(UWAGA! Prosimy o podanie danych adresowych umożliwiających efektywne dostarczenie nagrody, wszystkie pola formularza są 

obowiązkowe) 
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