Regulamin Konkursu
„Bake off – Ale przepis!”
I. Organizacja Konkursu
1. Organizatorem konkursu internetowego pod nazwą „Bake off- Ale przepis!” (dalej:
„Konkurs”) jest Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. J.P.
Woronicza 17, 00-999 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000100679, o numerze identyfikacji
podatkowej NIP 521-04-12-987 i kapitale zakładowym wpłaconym całkowicie w
wysokości 266 596 500,00 zł, zwana dalej: „Organizatorem” lub „TVP”.
2. Fundatorem nagrody jest Samsung Electronics Polska Sp. z o. o. z siedzibą w
Warszawie 02-674, przy ul. Marynarskiej 15, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: 0000128080.
3. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być osoba pełnoletnia posiadająca
pełną zdolność do czynności prawnych oraz wyraziła zgodę na przetwarzanie jej
danych osobowych w celu realizacji konkursu, lub osoba niepełnoletnia, ale mająca
ukończone 13 lat, która uzyskała zgodę na uczestnictwo w konkursie oraz
przetwarzanie danych osobowych lub w jej imieniu wystąpią przedstawiciele
ustawowi lub prawni opiekunowie. Zgody, o których mowa w zdaniu poprzednim, na
życzenie Organizatora, powinny zostać okazane w formie pisemnej przez
przedstawiciela ustawowego lub prawnego opiekuna Uczestnika. Uczestnikiem może
być osoba zamieszkała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, która nie jest
pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora lub/i Fundatora, ani członkiem
rodziny pracownika lub współpracownika Organizatora lub/i Fundatora.
4. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej: www.bakeoff.tvp.pl oraz
na portalu Facebook https://www.facebook.com/bakeoffaleciachoTVP.
5 . Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
II. Miejsce i czas trwania Konkursu
1. Konkurs jest przeprowadzany na stronie www.bakeoff.pl oraz na portalu Facebook
pod adresem: https://www.facebook.com/bakeoffaleciachoTVP
2. Konkurs jest przeprowadzany w dniach od 05 września 2016 roku do dnia 07 listopada
2016 roku.
3. Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się na stronie www.bakeoff.tvp.pl oraz na
portalu Facebook, zgodnie z pkt III ust. 7 poniżej. Laureaci nagród, o których mowa w
pkt. IV ust. 1 poniżej, zostaną również poinformowani o wygranej za pomocą
prywatnej wiadomości na portalu Facebook lub na wskazany adres mailowy.
III. Zasady Konkursu
1. Aby wziąć udział w konkursie, Uczestnik prześle drogą elektroniczną na adres email: bakeoff@tvp.pl lub poprzez wiadomość na Facebooku, przepis na ciasto oraz
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opublikuje dwie fotografie przedstawiające proces pieczenia ciasta oraz fotografię
przedstawiającą gotowe ciasto. Przepis oraz Fotografie muszą być oryginalne i
wykonane przez Uczestnika oraz nie mogą naruszać praw autorskich oraz praw
osobistych osób trzecich.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
a) posiadanie przez Uczestnika aktywnego publicznego profilu na portalu Facebook;
b) oznaczenia w ustawieniach prywatności portalu Facebook przepisu i fotografii w
sposób umożliwiający opublikowanie ich na stronie oficjalnej TVP na portalu
Facebook.
3. Zgłaszając przepis do Konkursu, zgodnie z ust. 1 powyżej, Uczestnik oświadcza, że:
a) zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu,
b) jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych lub
niepełnoletnia, ale mająca ukończone 13 lat, która uzyskała zgodę zgodnie z pkt I
ust. 3,
c) jest autorem wysłanego przepisu oraz fotografii oraz że dysponuje pełnią praw
autorskich do przepisu i fotografii, nieograniczonych w żaden sposób na rzecz
osoby trzeciej, udzielenia zezwolenia na publikację przepisu i fotografii na stronie
TVP, innych serwisach internetowych wydawanych przez Organizatora a także w
serwisie internetowym Fundatora,
d) uzyskał zgodę wszystkich osób, których wizerunek utrwalony został w
fotografiach na nieodpłatną publikację ich wizerunków w zakresie określonym
niniejszym regulaminem,.,
e) wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunków Uczestnika i osób, o których mowa w
lit. d oraz przepisu w zakresie określonym w niniejszym regulaminie, w
szczególności opublikowanie ich na stronie oficjalnej TVP w portalu Facebook
oraz na stronie www.bakeoff.tvp.pl, innych serwisach internetowych wydawanych
przez Organizatora a także serwisie internetowym Fundatora.
f) fotografie oraz przepis nie naruszają przepisów obowiązującego prawa obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym,
g) bierze odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich związanych z
wykorzystaniem przepisu i fotografii przez Organizatora w zakresie określonym
niniejszym regulaminem, w szczególności za roszczenia z tytułu naruszenia praw
autorskich,
h) wyraża zgodę na wykorzystanie przesłanego przepisu i fotografii w całości lub we
fragmentach przez Organizatora w celu promocji Organizatora lub jego
działalności, w zakresie określonym niniejszym regulaminem,
i) wyraża zgodę na oznaczenie przepisu i fotografii imieniem i nazwiskiem
Uczestnika lub też udostępniania ich anonimowo w zależności od decyzji
Organizatora,
j) wyraża zgodę na kontakt drogą elektroniczną ze strony Organizatora.

4.Jury w skład którego wchodzą – Pani Małgorzata Molska i Krzysztof Ilnicki- do dnia
30 listopada 2016 wybierze najlepszy przepis. Jury będzie się kierować w
szczególności pomysłowością i kreatywnością przepisu oraz poprawnością techniki
przyrządzenia oraz estetyką podania dania. O przyznaniu nagrody Zwycięzcy jury
decyduje w sposób uznaniowy.
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4. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z Konkursu Uczestnika w każdym
czasie, jeżeli uzna, że naruszył on zasady udziału w Konkursie określone w niniejszym
regulaminie.
IV. Nagrody
1. Nagrodą dla zwycięzcy jest nagroda rzeczowa w postaci lodówki Multidoor z serii
Chef Collection - model RF56J9041SR o wartości 9399,- zł brutto (słownie:
dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) oraz kwota pieniężna w
wysokości 1.045,- zł (słownie: jeden tysiąc czterdzieści pięć złotych).
2. Zwycięzca wyraża zgodę na dokonanie potrącenia należnego podatku od nagród z
wygranej pieniężnej.
3. Uczestnik, o którym mowa w ust. 1, otrzyma prywatną wiadomość w portalu
Faceboook lub na wskazany adres e-mail informację Organizatora sygnalizującą
wygraną w Konkursie. W odpowiedzi na wiadomość, o której mowa w zdaniu
poprzednim nagrodzony Uczestnik powinien podać następujące swoje dane osobowe:
imię, nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie
tych danych zgodnie z pkt. VI poniżej.
4. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na ich równowartość
pieniężną. Brak odpowiedzi na informację Organizatora sygnalizującą wygraną w
Konkursie w ciągu 7 dni od przesłania takiej wiadomości, o której mowa w ust. 3,
niepodanie danych lub nieprzesłanie zgody, o których mowa w ust. 3, stanowi
podstawę do unieważnienia przyznania nagrody Uczestnikowi.
5. Nagroda konkursowa zostanie wysłana przez Fundatora przesyłką kurierską w
terminie 30 (trzydziestu) dni od ogłoszenia wyników Konkursu, na adres pocztowy
wskazany przez uczestnika zgodnie z ust.3.
V. Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie
(wraz z uzasadnieniem) na adres: Telewizja Polska S.A., ul. J.P. Woronicza 17, 00999 Warszawa z dopiskiem na kopercie „Konkurs Bake off – Ale przepis!”, przez cały
czas trwania Konkursu oraz nie później niż w terminie siedmiu dni od daty
zakończenia Konkursu (decyduje data stempla pocztowego).
2. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od daty doręczenia reklamacji
Organizatorowi.
3. Reklamacje wysłane po upływie terminu określonego w ust. 1 nie będą rozpatrywane.
VI. Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przekazywane Organizatorowi drogą
elektroniczną i będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu,
wyłonienia zwycięzców Konkursu, opublikowania danych zwycięzców Konkursu,
przyznania oraz wydania nagród, a także w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji
Uczestników.
2. Każdy Uczestnik biorąc udział w Konkursie i akceptując niniejszy regulamin, wyraża
zgodę na przetwarzanie przekazanych Organizatorowi danych osobowych w celu
wskazanym powyżej.
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3. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych (tj DZ. U. 2015 poz. 2135 ze zm.). Administratorem danych osobowych
jest Telewizja Polska S. A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Woronicza 17.
4. Dane osobowe Uczestników są pozyskiwane wyłącznie na potrzeby Konkursu –
dla krótkotrwałego użytku, o którym mowa w ust. 1, nie będą przetwarzane w żaden
inny sposób, niż określony w niniejszym regulaminie, a po zakończeniu Konkursu
zostaną niezwłocznie usunięte.
5. Uczestnik jest uprawniony w każdym czasie do uzyskania dostępu do treści swoich
danych osobowych, a także do wprowadzania w nich zmian zgodnie z ustawą o
ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do
uczestnictwa w Konkursie.
VII. Postanowienia końcowe
1. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540).
2. Organizator informuje, że:
a. Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany
ani powiązany z portalem Facebook;
b. „Facebook” jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc.
c. Wszelkie informacje i treści przekazywane przez Uczestnika w trakcie Konkursu
są zbierane przez Organizatora, a nie portalowi Facebook, przy czym
przetwarzanie danych osobowych reguluje pkt VI powyżej.
3. Postanowienia niniejszego regulaminu nie wyłączają stosowania ani nie modyfikują
postanowień regulaminów portalu Facebook.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach dotyczących
praw Uczestnika do korzystania z jego konta w portalu Facebook.
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