Regulamin konkursu dla blogerów Pokonaj Szefa Kuchni. Edycja: Wszyscy na jednego

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu jest firma MSM Mońki z siedzibą w Mońkach, NIP 546-000-0524, zwana dalej Organizatorem.
2. Konkurs organizowany jest pod nazwą "Pokonaj Szefa Kuchni. Edycja: Wszyscy na
jednego" i zwany jest dalej Konkursem.
3. Konkurs rozpoczyna się dnia 17.07.2017 i trwa do 31.08.2017.
4. Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie przepisu wraz ze zdjęciami przesyłane przez
Uczestników Konkursu.
5. Konkurs kierowany jest do wyselekcjonowanej uprzednio grupy blogerów kulinarnych.
6. Udział w konkursie jest nieodpłatny i dobrowolny
§ 2 Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Konkurs ma charakter zamknięty i kierowany jest do wybranych blogerów kulinarnych.
2. Uczestnik Konkursu musi zamieszkiwać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Uczestnik Konkursu musi posiadać bloga kulinarnego, którego jest administratorem oraz
autorem treści.
5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie akceptacja postanowień Regulaminu.
§ 3 Zasady Konkursu
1. Konkurs polega na dobrowolnym stworzeniu propozycji dania lub kilku dań z
wykorzystaniem produktów MSM Mońki, dołączonych do nadanej przesyłki oraz
dobrowolnej publikacji przepisu na blogu należącym do blogera.
2. Materiały Konkursowe, o których mowa w ust. 1 powinny przedstawiać: zdjęcie
własnoręcznie przygotowanego dania zrobione telefonem komórkowym/tabletem/aparatem
fotograficznym wraz z autorskim przepisem na danie.
3. Publikacja materiałów na blogu, a tym samym wzięcie udziału w Konkursie jest
jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych Uczestnika konkursu dla potrzeb marketingowych firmy
MSM Mońki (zgodnie z ustawą osobowych z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych, t.j. Dz. U.
z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Uczestnik konkursu może zgłosić swoje danie
bezpośrednio do organizatora pisząc wiadomość na adres e-mail (s.czerwinska@sfera-pr.pl).
Organizator zastrzega sobie również prawo do wyszukania publikacji przepisów na
autorskich blogach należących do Uczestnika.
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4. Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić więcej niż jedno zdjęcie/przepis.
5. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że jest autorem zgłaszanego do Konkursu
zdjęcia oraz przepisu oraz, że zdjęcie to nie narusza jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów
osób trzecich, jak również obowiązujących przepisów prawa. Wyraża zgodę na nieodpłatne
wykorzystanie materiałów (zdjęcie oraz przepis) przez Organizatora do własnych celów
promocyjnych i marketingowych, w tym między innymi na jego zamieszczenie w Internecie w
galerii oraz na stronie www.msm-monki.pl.
6. Jury wybierze 5 zwycięzców Konkursu spośród wszystkich osób, które opublikowały
przepis na blogu. Jury będzie oceniało pracę pod względem: unikatowości, innowacyjności i
oryginalności przedstawionych propozycji.
7. W skład Jury wejdzie: przedstawiciel firmy MSM Mońki oraz Robert Muzyczka, Szef
Kuchni.
8. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku
naruszenia przez niego warunków Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie
powiadomiony przez przesłanie wiadomości na adres e-mail. Decyzja Organizatora o
wykluczeniu Uczestnika jest ostateczna.
§ 4 Nagrody
1. Nagrodą w Konkursie jest publikacja przepisu wraz z podaniem Autora na stronie
www.msm-monki.pl oraz przekazaniu zestawów gadżetów.
2. Nagroda nie podlega zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na równowartość pieniężną.
3. Zdobywca Nagrody zostanie powiadomiony o przyznaniu Nagrody za pomocą maila oraz
wyników na stronie www.msm-monki.pl.
5.Nagrody zostaną przekazane przesyłką pocztową w terminie 14 dni od zakończenia
konkursu, tj. od 31.08.2017 r.
§ 6 Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie internetowej
o adresie www.msm-monki.pl i jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
2. Dokonując zgłoszenia w sposób przewidziany Regulaminem, Uczestnik Konkursu
potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym Regulaminie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji na każdym etapie trwania Konkursu
Uczestników postępujących w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem.
4. Spory dotyczące Konkursu będą rozwiązywane przez Organizatora. Wszelkie decyzje
Organizatora w tym zakresie będą wiążące i ostateczne. Uczestnikom Konkursu nie
przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Organizatora z tytułu uczestnictwa w Konkursie,
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wykluczenia z Konkursu oraz innych decyzji Organizatora, w tym w szczególności co do
przyznania lub odmowy przyznania Nagrody.
5. Uczestnik Konkursu nie może przenieść na osoby trzecie praw wynikających z jego
uczestnictwa w Konkursie, w tym w szczególności prawa do żądania wydania Nagrody.

Kontakt prasowy: Sfera PR, Al. Kasztanowa 3 a, 53-125 Wrocław, tel. 71 77 26 120.
Osoba do kontaktu: Anna Rogoźnicka tel. 71 77 26 122, tel. kom. 605 048 511
e-mail: a.rogoznicka@sfera-pr.pl

