Regulamin Konkursu
PRZEPIS „FARMERA”
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą: Przepis
„Farmera” zwany dalej „Konkursem”, organizowanym przez Grupę PTWP z siedzibą w
Katowicach: MCK, pl. Sławika i Antalla 1, 40 163 Katowice.
§2
1. Grupa PTWP, zwana dalej „PTWP”, jest wyłącznym właścicielem praw majątkowych
do logo i nazwy konkursu.
2. Redakcja miesięcznika „Farmer” i portalu farmer.pl, zwana dalej „Organizatorem”,
jest głównym koordynatorem konkursu.
§3
1. Informacja o Konkursie wraz z niniejszym regulaminem są dostępne w siedzibie
Organizatora – w siedzibie redakcji miesięcznika „Farmer”: Atrium Centrum, al. Jana
Pawła II 27 (2 p.), 00-867 Warszawa.
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
§4
1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat,
posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, która zgłosiła chęć wzięcia udziału w Konkursie zgodnie z
niniejszym Regulaminem, jednocześnie wyrażając zgodę na przetwarzanie danych
osobowych, oraz posiadająca wszelkie prawa autorskie do przesłanych zdjęć (zwana
dalej „Uczestnikiem”) i będąca autorem notatki dotyczącej realizacji przepisu.
2. Z Konkursu wyłączeni są pracownicy i przedstawiciele organizatora oraz spółek
należących do PTWP, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób, tj. małżonek,
wstępni, zstępni, rodzeństwo i powinowaci w tym samym stopniu.
§5
1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wysłać zgłoszenie konkursowe zawierające:
 dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail (adres poczty
elektronicznej) oraz numer telefonu,
 przepis kulinarny (przepisy kulinarne) oraz zdjęcie (zdjęcia) wykonanej potrawy,
do którego (których) uczestnik ma prawa autorskie (dotyczy zdjęcia).
2. Zgłoszenie konkursowe można wysłać:
 mailowo na adres: kuchnia@farmer.pl
 listownie na adres redakcji:
redakcja „Farmera”
Atrium Centrum (2 p.)
al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa
Z dopiskiem: Przepis „Farmera”

3. Zgłoszenie konkursowe na kolejny miesiąc należy wysyłać do 15. dnia miesiąca, w
którym ukazało się zadanie konkursowe.
4. Parametry fotografii cyfrowej w przypadku zgłoszenia mailowego:
 Minimalna wielkość pliku 1 MB
 format pliku: .jpg
5. Jeden Uczestnik może przysłać dowolną liczbę przepisów.
6. Uczestnik, wysyłając zgłoszenie, wyraża zgodę na publikację swojego imienia i
nazwiska oraz miejscowości zamieszkania w miesięczniku „Farmer”, na portalu
www.farmer.pl czy na profilach społecznościowych portalu Farmer.pl.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie zgłoszeń, jeżeli było to
skutkiem przyczyn technicznych, za które nie ponosi odpowiedzialności, w
szczególności wskutek działalności dostawców usług pocztowych i kurierskich,
przerwy w dostępie do sieci Internet i/lub serwisu farmer.pl, będących następstwem
okoliczności od niego niezależnych.
8. Organizator Konkursu ma prawo dokonać cenzury wykonanych przez Uczestników
Zadań Konkursowych oraz usunięcia ich z systemu bez podawania przyczyn, jeśli
uzna takie działanie za uzasadnione, w szczególności w przypadkach naruszenia
przez Uczestnika uzasadnionych interesów Organizatora lub łamania regulaminu
Konkursu czy też naruszenia zasad współżycia społecznego.
§6
1. Uczestnik oświadcza, że posiada autorskie prawa osobiste i majątkowe do
przesyłanych zdjęć oraz jest wykonawcą dzieła kulinarnego, które dane zdjęcia
przedstawiają, a także jest autorem notatki dotyczącej realizacji przepisu. W chwili
dokonania zgłoszenia Uczestnik przenosi na Organizatora na zasadzie wyłączności
wszelkie majątkowe prawa autorskie do nieograniczonego w czasie i przestrzeni
korzystania i rozporządzania nadesłanymi przepisami i zdjęciami w dowolny sposób,
wraz ze wszystkimi jego elementami, w całości lub w części w nieograniczonej ilości,
na następujących polach eksploatacji:
 utrwalanie na dowolnych nośnikach techniką drukarską, reprograficzną,
cyfrową;
 zapisu magnetycznego oraz innymi znanymi w chwili przeniesienia praw
technikami;
 zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, cyfrową, zapisu
magnetycznego oraz innymi znanymi w chwili przeniesienia praw
technikami;
 publiczne wykonanie;
 publiczne wystawianie;
 publiczne wyświetlanie;
 publiczne odtwarzanie;
 wprowadzanie do obrotu w kraju i zagranicą;
 wprowadzanie do pamięci komputera;
 publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w czasie i
miejscu przez siebie wybranym;







najem oryginału lub egzemplarzy;
użyczanie oryginału lub egzemplarzy;
nadawanie drogą emisji radiowej lub telewizyjnej, przewodowej lub
bezprzewodowej, w tym naziemnej lub satelitarnej;
reemisja;
wykorzystywanie w całości lub we fragmentach do celów promocyjnych i
reklamy.

2. Przesłane zdjęcia nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w
szczególności praw autorskich ani dóbr osobistych. Uczestnik będzie zobowiązany
do uzyskania od osób, którym przysługują ww. prawa, wszelkich niezbędnych praw,
licencji, zgód i upoważnień w zakresie niezbędnym do uczestnictwa w konkursie.
Naruszenie przez Uczestnika powyższych postanowień będzie traktowane jako
istotne
naruszenie
postanowień
regulaminu
Konkursu,
skutkujące
natychmiastowym wykluczeniem Uczestnika z Konkursu. Uczestnik będzie
wyłącznie odpowiedzialny za zgodność z prawem wykonanego zadania
konkursowego i poniesie wszelkie konsekwencje wykorzystania zadania
konkursowego przez Organizatora w związku z organizacją Konkursu.
3. Poprzez fakt wykonania zadania konkursowego Uczestnik gwarantuje, że do zadania
konkursowego (zdjęć) przysługują mu wszelkie prawa własności intelektualnej, w
tym wyłączne prawa autorskie, w szczególności umożliwiające jego reprodukcję,
rozpowszechnianie i publikowanie.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania Zadania konkursowego do
własnych celów reklamowych i marketingowych. W takim przypadku Uczestnikowi
nie przysługuje prawo żądania zapłaty za powyższe wykorzystanie.
5. Organizator zastrzega sobie możliwość ingerencji w nadesłane przepisy: zmian
redakcyjnych w tekście oraz publikacji własnych zdjęć, jeśli zajdzie taka możliwość
lub/i konieczność.
6. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody poniesione przez Organizatora
i/lub osoby trzecie, spowodowane opublikowaniem zadania konkursowego,
zawierającego wady prawne i zobowiązany jest zwolnić Organizatora i/lub osoby
trzecie od wszelkich roszczeń wynikających z tego faktu. Postanowienia niniejszego
regulaminu nie wyłączają odpowiedzialności Uczestnika za naruszenie praw osób
trzecich, określonych przepisami kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych.
7. Przesłane przez Uczestników przepisy i zdjęcia zostaną zarchiwizowane i poddane
ocenie kapituły redakcyjnej. Do dalszego etapu konkursu zakwalifikowanych
zostanie kilka zadań konkursowych, spośród których wybrana i nagrodzona zostanie
liczba zadań odpowiednia do potrzeb wydawniczych (jedno lub więcej).
8. Organizator zastrzega sobie możliwość publikacji na łamach miesięcznika „Farmer”,
na portalu Farmer.pl oraz profilu, Facebooku i w innych mediach społecznościowych
jedynie wybranych przez siebie przepisów i zdjęć.

WYŁONIENIE LAUREATÓW
§7
1. Ogłoszenie wyników każdej edycji Konkursu nastąpi w miesiącu publikacji
kolejnego wydania miesięcznika „Farmer”.
2. Organizator ustanawia adresy korespondencyjne związane z zapytaniami
dotyczącymi Konkursu: „Farmer”, Atrium Centrum, al. Jana Pawła II 27 (2 p.),
00-867 Warszawa, tel. telefon: +48 (22) 550 69 03 lub na adres email:
kuchnia@farmer.pl
NAGRODY W KONKURSIE
§8
1. Organizator przewidział w Konkursie nagrody niespodzianki dla osób, których
przepisy zostaną opublikowane w miesięczniku „Farmer”.
2. Uczestnik, który dokonał poprawnego zgłoszenia, może wygrać tylko jedną
nagrodę.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do niewydania nagrody rzeczowej lub
zażądania jej zwrotu w przypadku naruszenia przez Uczestników przepisów
regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
4. Uczestnicy, którzy dokonali zgłoszenia i została im przyznana nagroda, nie mogą
przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród w czasie trwania Konkursu
na inne, bez podawania przyczyn dokonanych zmian, jednakże z zastrzeżeniem,
że zmiana taka nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
6. Uczestnik Konkursu utraci prawo do otrzymania Nagrody, jeżeli:
 nie dopełni w terminie któregoś z warunków niniejszego regulaminu; lub
 z przyczyny leżącej po swojej stronie nie będzie mógł odebrać nagrody; lub
 odmówi podania swoich danych koniecznych do przesłania nagrody; lub
 uprzednio nie uiści w razie takiej konieczności podatku dochodowego od
nagrody.
7. Organizator nie jest odpowiedzialny za wadliwość lub usterki nagrody
otrzymanej w Konkursie.
WYDAWANIE NAGRÓD
§9
1. Podmiotem wydającym nagrodę jest Organizator. Wszystkie nagrody zostaną
wysłane przez Organizatora drogą pocztową lub za pośrednictwem kuriera.

2. Organizator Konkursu nie przewiduje możliwości wypłacenia ekwiwalentu
pieniężnego zamiast nagród.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 10
1. Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w Konkursie, uczestnik
wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych
Organizatorowi w poniższym zakresie. Podane dane osobowe będą przetwarzane
przez Grupę PTWP z siedzibą w Katowicach, MCK, pl. Sławika i Antalla 1, 40-163
Katowice, do celów organizacji i przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia i
powiadomienia ewentualnych zwycięzców oraz przekazania ewentualnych
nagród, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i
usług Grupy PTWP, a także w celach statystycznych, analitycznych oraz
nawiązywania kontaktu z właścicielem danych. Podanie danych jest dobrowolne,
jednak konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.
2. PTWP informuje, że jest administratorem danych osobowych. Właściciel danych
ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie redakcji
miesięcznika „Farmer” w Warszawie pod adresem: „Farmer”, Atrium Centrum, al.
Jana Pawła II 27 (2 p.), 00-867. Ponadto właściciel danych ma prawo w każdym
czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Spółkę w
zakresie dozwolonym przez ustawę o ochronie danych osobowych. Z uwagi na
względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien
osobiście zwracać się do redakcji miesięcznika Farmer oraz portalu farmer.pl w
Warszawie na piśmie.
3. Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w Konkursie, uczestnik
wyraża nadto zgodę na publikację imienia i nazwiska oraz na otrzymywanie od
PTWP za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Grupę
PTWP adresy e-mail lub numery telefonów, informacji handlowej od Grupy
PTWP dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Grupę PTWP.
4. Nadesłanie odpowiedzi oznacza akceptację warunków Konkursu i regulaminu,
którego ostateczna interpretacja należy do Organizatora.
5. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane wraz z uzasadnieniem na
adres redakcji: „Farmer”, Atrium Centrum, al. Jana Pawła II 27 (2 p.), 00-867
Warszawa w terminie 14 dni od dnia ukazania się rozstrzygnięcia danej edycji
konkursu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).
Reklamacje zgłoszone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.
6. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni od daty ich
otrzymania.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z
działaniem Poczty Polskiej, operatorów serwisów internetowych, firm

kurierskich oraz innych podmiotów trzecich, na których działania lub
zaniechania Organizator nie ma wpływu. Organizator nie ponosi ponadto
odpowiedzialności za okoliczności leżące po stronie Uczestników.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek
przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn
niezależnych od niego.
9. Laureat jest zwolniony z obowiązku płacenia podatku od nagrody, jeśli
jednorazowa wartość wygranej nie przekracza kwoty 760 zł, a Konkurs był
organizowany i emitowany (ogłaszany) przez środki masowego przekazu.
10. W kwestiach nieuregulowanych znajdują zastosowanie odpowiednie
postanowienia Kodeksu Cywilnego.
11. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszego regulaminu rozstrzyga sąd
właściwy dla siedziby Organizatora.
12. Niniejszy regulamin dostępny jest do wglądu z w siedzibie redakcji w Warszawie:
„Farmer”, Atrium Centrum, al. Jana Pawła II 27 (2 p.), 00-867 oraz na portalu
farmer.pl.
13. Organizator przewiduje możliwość przedłużenia lub zaprzestania Konkursu oraz
zmiany regulaminu bez powiadamiania Uczestnika, ale poprzez zamieszczenie
stosownej informacji na łamach czasopisma „Farmer”.
14. Osobą nadzorującą Konkurs ze strony Organizatora jest: Anna Kamińska.
15. Wszystkie wątpliwości dotyczące Konkursu należy wyjaśniać z powyższą osobą
wyłącznie w formie korespondencji pisemnej na adres redakcji bądź e-mail:
kuchnia@farmer.pl

