
Regulamin konkursu “Dodaj potrawę, zgarnij wagę” 
 
1 Postanowienia ogólne 
 

1.1 Organizatorem konkursu jest Iviz Paweł Urban, ul. Rezedowa 3 /17, 04-232, 
Warszawa, wpisany do Centralnej Ewidencji I Informacji o Działalności 
Gospodarczej, o nr NIP 8133422359, nr REGON 180537654 
 (zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu "Organizatorem"). 
 
1.2 Organizator jest przyrzekającym Nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 k.c. 
 
1.3 Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 
 
1.4 Fundatorem nagród jest Organizator. 

 
2 Nagrody konkursowe. 
 

2.1 Nagrodami konkursowymi są: waga analityczna SMART SCALE V2 firmy 
Goclever, Elektroniczna waga kuchenna KITCHEN SCALE 2 firmy Goclever oraz 3 
zestawy gadżetów promocyjnych dieter.pl: bawełniana torba na zakupy + trzy 
długopisy. 
 
2.2 Nagrody pozostają w posiadaniu Fundatora do momentu przekazania ich 
zwycięzcy. 
 
2.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania i/lub 
podanego przez uczestnika konkursu adresu lub zmianę innych danych – 
uniemożliwiającą kontakt z uczestnikiem lub odebranie którejkolwiek nagrody. 
 
2.4 Organizator wyklucza możliwość zamiany wygranej nagrody na jej ekwiwalent 
odpowiednio pieniężny lub rzeczowy. 
 
2.5 Nagrody zostaną wydane zgodnie z niniejszym regulaminem oraz z 
obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. 
 
2.6 Nagrody zostaną wysłane za pośrednictwem Poczty Polskiej w charakterze 
przesyłki poleconej. 

 
3 Zasady konkursu 
 

3.1 Konkurs trwa od dnia 26 lutego 2018 r. do dnia 31 marca 2018 r. (dalej: „Okres 
Trwania Konkursu”). 
 
3.2 Zgłoszenie do konkursu następuje przez kliknięcie przycisku na stronie 
konkursowej. 
 



3.3. Pracę konkursową (przepis na potrawę) dodaje się poprzez panel dodawania 
potraw w panelu użytkownika.  Przepis uznawany jest za pracę konkursową tylko 
wtedy, gdy zostanie dodany w czasie trwania konkursu oraz poprzedzony jest 
zgłoszeniem się do konkursu. 
 
3.4. Można dodawać dowolną liczbę prac konkursowych.  
 
3.5. Jeden użytkownik może wygrać tylko jedną nagrodę. 
 
3.6. Zwycięskie potrawy zostaną wybrane na podstawie ilości dodań do ulubionych 
(przycisk z serduszkiem). W przypadku równej liczby głosów - zwycięzców wybierze 
komisja konkursowa. 
 
3.7 Komisja skontaktuje się ze zwycięzcami drogą mailową. 
 
3.8 Zwycięzcy zobowiązani są do podania Organizatorowi swoich danych 
osobowych: imię, nazwisko, adres zameldowania/zamieszkania, numer telefonu - 
koniecznych dla celów odebrania nagrody. 
 
3.9 Jeden użytkownik może oddać głos na dany przepis tylko raz, z jednego konta 
użytkownika. Zakazane jest oddawanie głosów na dany przepis z więcej niż jednego 
konta przez jedną osobę. W przypadku zaistnienia podejrzeń łamania tej zasady, 
konta użytkowników oraz oddane głosy będą usuwane. 
 
3.10 Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa komisja konkursowa w składzie: 
Przewodniczący Paweł Urban 
Członek komisji Barbara Urban 

 
4 Zasady uczestnictwa w konkursie 
 

4.1 Uczestnikami konkursu mogą być osoby pełnoletnie oraz osoby małoletnie (tj. 
osoby które ukończyły lat 13), jeżeli posiadają zgodę swoich opiekunów prawnych na 
udział w konkursie i ewentualne odebranie w nim nagród. 
 
4.2 Uczestnikiem konkursu jest osoba, która spełniła wszystkie warunki określone w 
niniejszym regulaminie. 
 
4.3 Uczestnictwa w konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym 
także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby i 
podmioty. 
 
4.4 Przez przystąpienie do konkursu uczestnik potwierdza, że akceptuje w całości 
regulamin i zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również 
potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie. 
W przypadku naruszenia którejkolwiek z określonych w niniejszym regulaminie zasad 



lub niespełnienia któregokolwiek z przewidzianych w nim warunków uczestnik traci 
prawo do dalszego udziału w konkursie oraz prawo do nagrody lub nagród. 

 
 
 
 
5 Postępowanie reklamacyjne 
 

5.1 Wszelkie zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu, należy składać 
Organizatorowi na piśmie, nie później niż 14 dni roboczych od daty jego 
zakończenia. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, nazwę uczestnika, jak 
również dokładny opis i powód reklamacji. 
 
5.2 Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora 
niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji. 
 
5.3 Zainteresowani uczestnicy zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji 
telefonicznie lub na piśmie, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji 
przez Organizatora. 

 
6 Postanowienia końcowe 
 

6.1 Organizator zabawy nie ponosi odpowiedzialności za usługi telekomunikacyjne, z 
których korzystać będą uczestnicy konkursu. 
 
6.2 Organizator ma prawo do zmiany regulaminu w każdym momencie trwania 
konkursu. 
 
6.3 Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników konkursu będą 
przetwarzane przez niego i firmy z nim współpracujące przy organizacji oraz 
przeprowadzeniu konkursu w celu: 
(i) przeprowadzenia konkursu, 
(ii) wyłonienia zwycięzcy, 
(iii) wydania nagród, 
(iv) wysyłania e-mailem. 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia 
otrzymanie nagrody. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to 
niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. 
Każdy uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich 
poprawiania oraz żądania usunięcia. Dane osobowe uczestników konkursu będą 
przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz.U. Nr 133 z 1997 r, poz .883 z późn. zm.) 

 


