
 
Regulamin Aplikacji „Smaki tygodnia - Delikatesy Centrum” 

 
I. Postanowienia ogólne 

 
1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich funkcjonuje aplikacja pod nazwą Smaki tygodnia - 
Delikatesy ”, zwana dalej „Aplikacją”. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym 
zasady działania Aplikacji.  
 
2. Organizatorem Aplikacji i prowadzonego w jej ramach Konkursu oraz administratorem bazy danych 
jest firma dotPR  Skowronek, Łaźniewski, sp.j. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego 308, 60-
406, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy – Nowe Miasto i 
Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000421719, 
zwana dalej „Organizatorem”.  
 
3. Koordynatorem Aplikacji i prowadzonego w jej ramach Konkursu oraz fundatorem nagród, jest 
firma Eurocash Franczyza Sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach przy ul. Wiśniowa 11, 62-052, wpisana 
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu 
pod numerem KRS 0000259846, zwana dalej „Koordynatorem”, właściciel marki „Delikatesy 
Centrum”.  
 
4. Aplikacja jest dostępna na portalu społecznościowym Facebook http://www.facebook.com (zwany 
dalej „Serwis Facebook”) na stronie „Delikatesypl”, która znajduje się pod adresem internetowym: 
https://www.facebook.com/Delikatesypl (zwana dalej „Stroną Konkursową”)  
 
5. Dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora i Koordynatora będą wykorzystywane 
wyłącznie na potrzeby rozstrzygnięcia Konkursu.  
 
6. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z potwierdzeniem, że zgłaszający posiada prawa 
autorskie do zgłaszanych treści oraz udziela licencji niewyłącznej do zgłaszanej pracy w celu promocji 
zarówno na fanpage’u Koordynatora jak i na jego stronie internetowej (www.delikatesy.pl). Szczegóły 
dostępne są w dokumencie „Załącznik 1” będącym integralną częścią Regulaminu.  
 
7. Aplikacja dostępna dla użytkowników od 8.09.2016 do odwołania.  
 
8. Konkurs związany z Aplikacją organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 
Dostarczanie nagród w Konkursie odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.  
 
9. Dodając przepis w Aplikacji Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i 
wyraża zgodę na jego postanowienia. Przystępując do Aplikacji uczestnik zobowiązuje się do 
przestrzegania postanowień Regulaminu. Naruszenie przez uczestnika tego zobowiązania stanowi 
podstawę do odmowy wydania nagrody.  
 
10. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i przedstawiciele Organizatora i Koordynatora. 
Mogą oni dodawać przepisy w ramach Aplikacji, jednak nie zostaną one nagrodzone.  
 
11. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, 
administrowany, ani stowarzyszony z portalem Facebook. Facebook jest znakiem towarowym  



zastrzeżonym przez Facebook, Inc. Informacje podawane przez osobę zgłaszającą udział w Konkursie 
są informacjami udostępnianymi Organizatorowi, a nie portalowi Facebook. Informacje te będą 
wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu. Konkurs nie jest grą hazardową w 
rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 
ze zm.)  
 

II. Komisja Konkursowa 
 
1. W celu wyłonienia zwycięzcy Organizator powoła komisję konkursową składającą się z 
przedstawicieli Organizatora i Koordynatora (zwanej dalej „Komisja Konkursowa“)  
 
2. Głównym celem powołanej przez Organizatora Komisji Konkursowej jest wybór zwycięzcy raz w 
tygodniu oraz dokonanie oceny prawidłowości zgłoszeń. Konkurs polega na wyłonieniu, co tydzień 
najbardziej kreatywnego zdaniem komisji, zgłoszenia konkursowego. Kryteria oceny są subiektywne i 
zależą wyłącznie od preferencji członków komisji konkursowej.  
 
3. Zgłoszenia w Konkursie przesłane przy pomocy Aplikacji wezmą udział w konkursie, jednak Komisja 
Konkursowa ma prawo do dezaktywacji zgłoszenia, jeżeli nie będzie spełniało określonych założeń.  
 

III. Warunki uczestnictwa w konkursie 
 
1. Każda osoba, która spełni wszystkie poniżej wymienione kryteria, staje się uczestnikiem Konkursu 
(zwany dalej „Uczestnik“):  
 
a) w profilu muszą być zawarte prawdziwe dane (w szczególności imię i nazwisko),  
 
b) konto w Serwisie Facebook musi być zweryfikowane (automatyczna weryfikacja podczas 
zakładania konta po stronie serwisu Facebook),  
 
c) dokona zgłoszenia w Konkursie zaakceptowanego przez Komisję Konkursową, czyli doda przepis w 
dowolnym momencie w okresie funkcjonowania Aplikacji.  
 
3. Uczestnik, by wziąć udział w Konkursie powinien dodać zgłoszenie do środy (w edycjach 
tygodniowych – w terminie obowiązywania gazetki) do godziny 10.00. Chyba, że Organizator 
wyznaczy inny termin.  
 
3. Kompletne i ostateczne wyniki publikowane będą co tydzień, w środy do godz. 23:59. Chyba, że 
Organizator wyznaczy inny termin publikacji wyników.  
 

IV. Zasady uczestnictwa w konkursie i wyłaniania zwycięzców 
 
1. Każda osoba, która chce uczestniczyć w Konkursie, musi dokonać prawidłowego zgłoszenia w 
Aplikacji. Prawidłowe zgłoszenie polega na wprowadzeniu, w dowolnym momencie funkcjonowania 
Aplikacji, do Aplikacji dowolnego przepisu na danie z wybranym przez Komisję konkursową 
produktem, zwanym w Aplikacji „produktem tygodnia”, opatrzonego zdjęciem potrawy. Fotografia 
musi być wykonana przez Użytkownika przystępującego do Aplikacji, zgłoszenie nie może zawierać 
treści sprzecznych z prawem lub powszechnie uważanych za obraźliwe. Zgłoszenia nie spełniające 
powyższych wymagań mogą zostać dezaktywowane przez Komisję Konkursową.  
 
2. Organizator zastrzega, że wszystkie zgłoszenia, które będą opatrzone nieprawidłowymi lub 
fikcyjnymi danymi, te zostaną automatycznie odrzucane.  



3. Uczestnik może przesłać dowolną liczbę zgłoszeń (przepisów) oraz dowolną liczbę zdjęć.  
4. Imię, nazwisko oraz zdjęcie każdego Uczestnika mogą zostać umieszczone na Stronie Konkursowej, 
stronie internetowej Koordynatora (www.delikatesy.pl) i będą widoczne w Aplikacji.  
 
5. Organizator zastrzega, że wszystkie zgłoszenia, które nie spełnią podanych warunków, będą 
odrzucane.  
 
6. Zwycięzców Konkursu wyłania spośród Uczestników Komisja Konkursowa, co tydzień, w każdą 
środę. Chyba, że organizator wyznaczył inny termin wyłonienia zwycięzców.  
 
7. Informacja o zwycięzcach i przyznanych nagrodach zostanie umieszczona na fanpage’u 
Delikatesypl.  
 
8. Laureaci mają obowiązek przesłać dane do wysyłki nagród w ciągu 48h od daty ogłoszenia 
nazwiska Zwycięzcy.  
 
9. Nagrody zostaną przesłane w przeciągu 14 dni roboczych od podania przez laureatów danych do 
wysyłki nagród.  
 

V. Nagrody w Konkursie 
 
1. Nagrodą w konkursie jest kosz-niespodzianka oraz książka o wartości około 150 zł oraz publikacja 
przepisu na stronie internetowej www.delikatesy.pl w dziale „Inspiracje smakami tygodnia”  
 
2. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę.  
 
3. Organizator zastrzega, że zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść praw z wygranej Nagrody na 
osoby trzecie.  
 
4. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach niezbędnych do 
przeprowadzenia Konkursu, w szczególności w celach wydania nagród. Przetwarzanie danych 
osobowych Uczestników Konkursu odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.). 
Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników dla celów Konkursu jest 
Organizator.  
 
5. Wartość nagród przekazanych w ramach Konkursu, ze względu na wartość poniżej 760 PLN, nie 
podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 
10% wartości nagrody, stosownie do obowiązujących przepisów (dotyczy nagród o wartości powyżej 
760 PLN).  
 
6. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem 
Konkursu (w tym wydaniem nagrody). Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do otrzymania 
nagrody w konkursie. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu w swoje dane, prawo ich poprawiania 
oraz żądania ich usunięcia.  



VI. Postanowienia końcowe 
1. W sprawach nieunormowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają obowiązujące 
przepisy prawa.  
 
2. Uczestnicy mają prawo zgłaszać reklamacje do sposobu przeprowadzania Konkursu na piśmie w 
czasie jego trwania, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu.  
 
3. Wszelkie Reklamacje powinny być przesłane drogą pocztową na adres Koordynatora. Pisemne 
reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i 
wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacja powinna zawierać żądanie określonego zachowania się 
przez Organizatora. Reklamujący zobowiązany jest wraz z reklamacją przytoczyć wszystkie 
okoliczności faktyczne bądź prawne uzasadniające żądanie.  
 
4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji, przez 
komisję składająca się z przedstawicieli Organizatora. Przy rozpoznawaniu reklamacji Organizator 
opiera się na treści niniejszego regulaminu oraz przepisach Kodeksu Cywilnego. Decyzje Komisji są 
ostateczne i wiążące. Uczestnik zostanie poinformowany o decyzji Komisji listem poleconym, 
przesłanym na adres podany w reklamacji, w terminie 10 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.  
 
5. Regulamin Aplikacji „Przepisy fanów” wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia funkcjonowania 
Aplikacji.  
 
ZAŁĄCZNIK 1  
Zgłoszenie pracy konkursowej (dalej „Utworu”) jest równoznaczne z potwierdzeniem, że zgłaszający 
posiada prawa autorskie do Utworu oraz udziela Organizatorowi licencji do korzystania z Utworu w 
celu promocji zarówno na fanpage’u Delikatesypl jak i na stronie internetowej www.delikatesy.pl 
Przeniesienie praw autorskich do Utworu w szczególności dotyczy następujących obszarów 
eksploatacji: 1) udostępnienie Utworu innym użytkownikom, 2) trwałe lub czasowe utrwalanie lub 
zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie 
od formatu, systemu lub standardu, w tym techniką drukarską, techniką zapisu magnetycznego lub 
poprzez wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub 
zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i 
rozporządzanie tymi kopiami, 3) stosowanie, wprowadzanie, wyświetlanie, przekazywanie i 
przechowywanie niezależnie do formatu, systemu lub standardu, 4) wprowadzanie do obrotu, 
użyczanie najem lub dzierżawa egzemplarzy, 5) tworzenie nowych wersji, opracowań i adaptacji 
(tłumaczenie, przystosowanie, zmianę układu lub jakiekolwiek inne zmiany), 6) publiczne 
rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie 
w dowolnym systemie lub standardzie a także publiczne udostępnianie Utworu w ten sposób, aby 
każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności 
elektroniczne udostępnianie na żądanie, 7) rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach 
zamkniętych, 8) nadawanie za pomocą fonii lub wizji, w sposób bezprzewodowy (drogą naziemną i 
satelitarną) lub w sposób przewodowy, w dowolnym systemie i standardzie, w tym także poprzez 
sieci kablowe i platformy cyfrowe, 9) prawo do określania nazw Utworu, pod którymi będzie on  
wykorzystywany lub rozpowszechniany, w tym nazw handlowych, 10) prawo do wykorzystywania 

Utworu do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży, a 

także do oznaczania lub identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów działalności, a także 

przedmiotów jego własności, a także dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych, 11) zezwolenie na 

tworzenie opracowań, przeróbek i adaptacji Utworu, prawo do rozporządzania opracowaniami, 

przeróbkami i adaptacjami Utworu oraz prawo udostępniania ich do korzystania, w tym udzielania 

licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji. 


