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Artykuł  1 

Postanowienia ogólne 

 

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

wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. 

Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 

0000469644, o kapitale zakładowym w wysokości 441.176.000 zł, w 

całości wpłaconym i nr NIP: 521-00-82-774, zwana dalej „ITI Neovision” 

lub „Organizatorem”, ogłasza niniejszym konkurs pod nazwą „Akcja 

Improwizacja”, zwany dalej Konkursem. 

 

2. Fundatorem nagród jest Arla Foods S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul 

Kłobuckiej 25, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym 

dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 

0000242086, NIP: 671-17-24-190, kapitał zakładowy 12.502.000 zł.  

 

3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestniczenia w Konkursie oraz 

sposób wyłaniania laureatów konkursu, zaś postanowienia Regulaminu są 

wiążące dla wszystkich Uczestników konkursu. 

 

4. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony w siedzibie Organizatora na 

każde żądanie Uczestników Konkursu. Ponadto Regulamin jest dostępny 

na stronach internetowych pod adresami 

www.kuchniaplus.pl/akcjaimprowizacja oraz www.lurpak.pl 

 

Artykuł 2 

Uczestnicy 

    

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

zdolność do czynności prawnych, która spełni łącznie niżej podane 

warunki („Uczestnik Konkursu”): 

a) jest zainteresowana udziałem w audycji typu talk show z elementami 

rozrywkowymi, zwanej dalej „Audycją”, 

b) posiada osobowość odpowiednią do uczestnictwa w Audycji, tj. 

dobrze czuje się przed kamerą, jest naturalna, ma charyzmę, jest ciekawa 

świata i ludzi. 

c) lubi i potrafi gotować. 

 

2. Warunkiem udziału w Konkursie jest wyrażenie zgody na udział w 

Audycji, dyspozycyjność pozwalającą na udział w Audycji oraz zgoda na 

przyjazd na plan zdjęciowy i udział w Audycji w dniach produkcji Audycji 

(planowany termin  tj. 01 – 12.06.2016 r.) 

 

Artykuł 3 

Zasady Konkursu 



 

1. Osoby chcące wziąć udział w Konkursie i spełniające warunki określone w 

art. 2, zwani dalej „Uczestnikami Konkursu”, muszą w terminie od 

25.04.2016r. do 22.05.2016r.  na stronie internetowej 

www.kuchniaplus.pl/akcjaimprowizacja dokonać zgłoszenia 

konkursowego, które będzie zawierać: 

 

� autorski przepis własnego dania z wykorzystaniem produktu 

Lurpak oraz załączyć jego zdjęcie (zdjęcie może  

zawierać wyłączniewyłączniewyłączniewyłącznie prezentację Uczestnika, z 

przedstawieniem własnego wizerunku (materiał nie może 

zawierać wizerunków osób trzecich);  

� krótką informację o Uczestniku Konkursu i argumenty za tym, 

dlaczego przygotowanie danie jest tak wyjątkowe (max 

…znaków). 

Abu dokonać zgłoszenia, należy: 

 

Wejść na stronę kuchniaplus.pl/akcjaimprowizacja 

wypełnić formularz zgłoszeniowy, podając:  

� nazwę dania 

� składniki i sposób przygotowania 

� zdjęcie przygotowanej potrawy 

� odpowiedź na pytanie: dlaczego Twoim zdaniem to danie 

jest wyjątkowe? 

� imię 

� nazwisko 

� e-mail 

� telefon 

� zaznaczyć wymagane pola  

� zatwierdzić zgłoszenie przyciskiem DODAJ . 

 

Zgłoszone do konkursu przepisy ukażą się na stronie 

kuchniaplus.pl/akcjaimprowizacja po akceptacji przez Administratora 

konkursu, w terminie do 72 godzin od momentu zgłoszenia. 

 

 

2. Dokonując zgłoszenia, Uczestnik akceptuje postanowienia Regulaminu, w 

tym również dotyczące sposobu przetwarzania danych osobowych 

określone w art. 6 Regulaminu.  

 

3. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny. 

 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie 

tych osób, które nie przestrzegają postanowień Regulaminu. 

 

5. Poprzez zamieszczenie materiału, o którym mowa w ust. 1, w sposób 

określony w niniejszym Regulaminie, Uczestnik Konkursu oświadcza, że:  

 



a) wysłany przez niego materiał nie narusza przepisów prawa, ani 

prawem chronionych dóbr osób trzecich, zaś  

b) Uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do rozporządzania 

przesłanym materiałem i swoim wizerunkiem na potrzeby Konkursu i  

c) wyraża zgodę na nieodpłatne publiczne zamieszczenie materiału wraz 

ze swoim wizerunkiem na stronie 

www.kuchniaplus.pl/akcjaimprowizacja w okresie trwania Konkursu i 

przez 2 lata od jego zakończenia.  

 

 

Artykuł 4 

Laureaci Konkursu 

    

1. Spośród wszystkich Uczestników Konkursu, którzy łącznie spełnili 

następujące warunki:  

 

a) zamieścili materiał określony w art. 3 ust. 1 a w aplikacji 

internetowej, 

b) wypełnili formularz i zgłosili swoją kandydaturę do Konkursu, 

 

komisja, w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatora wybierze 

Uczestników Konkursu, którzy zdaniem komisji zamieścili najciekawszy 

materiał („Laureatów Konkursu”). Komisja będzie oceniać pomysłowość i 

oryginalność.  

 

2. Decyzja komisji konkursowej co do wyłonienia Laureatów Konkursu jest 

ostateczna. 

 

3. Z Laureatami Konkursu Organizator skontaktuje się drogą mailową lub/i 

telefoniczną.  

 

4. 3 głównym Laureatom Konkursu zostanie przyznana nagroda główna w 

postaci możliwości udziału w finale Audycji (dalej „Nagroda”), o czym 

zostaną poinformowani przez Organizatora, ze wskazaniem planowanej 

daty nagrania Audycji. W przypadku osób zamieszkałych poza Warszawą, 

Fundator ufunduje nagrodę dodatkową do nagród głównych w postaci 

pokrycia kosztów przejazdu (i/lub noclegu) w wysokości do 500 zł dla 

jednego Laureata. 

 

5. Warunkiem otrzymania Nagrody jest podpisanie przez Laureata Konkursu 

odpowiedniej umowy z ITI Neovision (lub wskazany przez Organizatora 

producentem audycji) na udział  Audycji.  
 

6. Wśród 3 głównych Laureatów Konkursu, którzy wezmą udział w Audycji 

zostanie wybrany Zwycięzca Konkursu, któremu zostanie przyznana 

nagroda zwycięzcy  w wysokości 15 tys. pln/brutto. Do nagrody 

zwycięzcy Fundator ufunduje dodatkową nagrodę pieniężną w 



wysokości równej  podatkowi należnemu od nagrody głównej wraz z 

dodatkową nagrodą pieniężną, przeznaczoną na pokrycie nagród. 
 

7. Kolejnym 7 Laureatom Konkursu (nagrody pocieszenia) zostaną 

przyznane nagrody w postaci bonu na zakup akcesoriów kuchennych w 

Duka  o wartości 800 zł brutto każdy z terminem realizacji  do marca 

2017  (warunki realizacji bonów zgodnie z zasadami Duka 

udostępnionymi w serwisie) 
 

 

8. Jeżeli nie jest możliwe skontaktowanie się z Laureatem Konkursu w 

terminie 3 dni od daty zakończenia Konkursu w sposób określony w ust. 

3 powyżej, Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania Nagrody 

kolejnej osobie wybranej przez komisję konkursową. 
 

9. Jedynie Laureat Konkursu ma prawo do wzięcia udziału w Audycji, tym 

samym Laureat nie ma prawa do przeniesienia prawa do udziału w niej 

na rzecz osoby trzecie. 

 

10. Laureat Konkursu nie ma prawa do żądania wypłaty pieniężnego 

ekwiwalentu  nagrody, ani zamiany jej na nagrodę innego rodzaju. 
 

 

 

Artykuł 5 

Reklamacje 

 

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać w 

terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu, bezpośrednio do 

siedziby ITI Neovision, listownie (w tym przypadku decyduje data 

stempla pocztowego nadania) lub za pomocą poczty elektronicznej na 

adres: robot@kuchniaplus.pl, w tytule wiadomości wpisując „Reklamacja 

konkursu Akcja Improwizacja”.  

 

2. Reklamacje przesłane po upływie powyższego terminu nie będą 

rozpatrywane. 

 

3. Opisane wyżej reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w 

terminie 30 dni od daty ich otrzymania, zaś odpowiedź udzielana w 

zależności od sposobu złożenia reklamacji – listownie bądź za pomocą 

poczty elektronicznej. 

 

Artykuł 6 

Ochrona Danych Osobowych 

 

1. Administratorami danych osobowych uczestników Konkursu jest 

Organizator.  

 



2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z 

ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst 

jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.), dla celów 

przeprowadzenia Konkursu, tj. w celu weryfikacji spełnienia przez 

Uczestnika Konkursu wymogów, o których mowa w art. 2 Regulaminu, 

wyłonienia Laureatów Konkursu, przyznania Nagrody oraz publicznego 

podania imienia, nazwiska i adresu (wyłącznie nazwa miejscowości) lub 

publikacji wizerunku, w przypadku Laureatów Konkursu.  

 

3. Organizator będzie przechowywać dane osobowe Uczestników Konkursu 

w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności 

zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, 

zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem 

obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub 

zniszczeniem.  

 

4. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych 

osobowych oraz do ich poprawiania oraz ma prawo wnieść pisemne, 

umotywowane żądanie zaprzestania przetwarzania danych oraz wnieść 

sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych 

przez prawo.  

 

5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na wykorzystanie 

wizerunku jest dobrowolne, jednakże nie podanie danych osobowych 

niezbędnych do kontaktu lub weryfikacji Laureata Konkursu oraz 

niewyrażenie zgody, o której mowa powyżej prowadzi do odmowy 

przyznania prawa do Nagrody lub odmowy jej wydania. 
 

6. W przypadku wyrażenia przez Uczestnika Konkursu zgody w formularzu 

zgłoszeniowym na wtórne wykorzystanie przesłanych materiałów na 

potrzeby przyszłych konkursów przeprowadzanych przez ITI Neovision, 

materiały te, wraz z danymi kontaktowymi Uczestników Konkursu będą 

przechowywane przez ITI Neovision i zostaną wykorzystane w sposób i 

wyłącznie do celu wskazanego powyżej.  

 

Artykuł 7 

Przechowywanie dokumentacji 

 

Dokumentacja związana z przeprowadzeniem Konkursu przechowywana 

będzie przez Organizatora przez okres 1 roku od daty wyłonienia Laureatów 

Konkursu, poza dokumentacją, która zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa musi być przechowywana przez dłuższy okres czasu. 

 

 

 

Warszawa, dnia 25.04.2016 r. 


