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REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PROPOZYCJĘ KULINARNĄ
W RAMACH 17. FESTIWALU DOBREGO SMAKU 2021
Zaznacz odp. opcje, której
to dotyczy regulamin:

Wyjaśnienie dotyczące poszczególnej kategorii (propozycja kulinarna) Festiwalowej:

[tak] [nie]

Danie Festiwalowe – rozumiane jako danie, danie główne, danie wegańskie, danie wegetariańskie

[tak] [nie]

Nowy Smak Lodów Festiwalowych – rozumiane jako propozycja nowego smaku lodów

[tak] [nie]

Deser Festiwalowy – rozumiany jako deser lodowy

[tak] [nie]

Festiwalowy Koktajl Alkoholowy – rozumiany jako drink, koktajl na bazie alkoholu

Opis niniejszego dokumentu:

§1

1.

Niniejszy regulamin określa szczegółowe warunki uczestnictwa w konkursie na najlepszą propozycję kulinarą w ramach 17. Festiwalu
Dobrego Smaku 2021, zwanego dalej Konkursem.

Dane podmiotu odpowiedzialnego za organizację konkursie na najlepszą propozycję festiwalową w ramach 17. Festiwalu Dobrego Smaku 20121

§2
1.

Organizatorem 17 Festiwalu Dobrego Smaku 2021 jest Agencja Reklamy i Public Relations Step by Step Barbara Sokołowska-Urbańczyk,
działająca na podstawie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, z siedzibą w Łodzi przy ul. Roosevelta 10C, 90-062
Łódź, NIP: 7271493159, reprezentowana przez Barbarę Sokołowską-Urbańczyk, zwana dalej Organizatorem.

Uwarunkowanie prawne będące podstawą do udziału w konkursie

§3
1.

Uczestnikiem konkursu może być Przedsiębiorca lub Osoba Prawna, która działa na podstawie przepisów prawa zgodnych z ustawą o
prawie do prowadzenia działalności zgodnie z klasyfikacją PKD. tj. restauracje, kawiarnie, cukiernie, piekarnie, sklepy, puby (bary),
klubokawiarnie, kluby nocne i firmy cateringowe.

2.

Regulamin każdorazowo wymaga akceptacji zawartych w nim warunków przez Uczestnika Konkursu własnoręcznym podpisem oraz
pieczęcią firmową, określającą Przedsiębiorcę lub Osobę Prawną.

3.

Udział w konkursie jest odpłatny.

4.

a.

Uczestnik Konkursu zobowiązany zostaje do uiszczenia opłaty z tytułu uczestnictwa w „KONKURSIE NA NAJLEPSZĄ PROPOZYCJĘ
KULINARNĄW RAMACH 17. FESTIWALU DOBREGO SMAKU 2021”.

b.

Wysokość opłaty Uczestnika Konkursu określona zostaje dla każdej z kategorii konkursowej, w której chęć udziału wyraził
Uczestnik Konkursu tj.:
i.

Danie Festiwalowe – 500,00 zł netto (słownie: pięćset złotych)

ii.

Nowy Smak Lodów Festiwalowych – 300,00 zł netto (słownie: trzysta złotych)

iii.

Deser Festiwalowy (Festiwalowy Deser Lodowy) - 300,00 zł netto (słownie: trzysta złotych)

iv.

Festiwalowy Koktajl Alkoholowy - 300,00 zł netto (słownie: trzysta złotych)

Uczestnik Konkursu opłatę uiści poprzez przelew bankowy na wskazane w §3 pkt. 5 dane bankowe Organizatora Konkursu
Agencja Reklamy i Public Relations Step by Step
Barbara Sokołowska-Urbańczyk
BNP Paribas
nr 63 1750 0012 0000 0000 2889 0516
Tytuł przelewu:
„Opłata za udział w 17. Festiwalu Dobrego Smaku 2021 + nazwa UCZESTNIKA KONKURSU”
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5.

Uczestnik Konkursu uiści opłatę najpóźniej do dnia 12 lipca 2021 roku.

6.

Nieuiszczenie opłaty do dnia 12 lipca 2021 r., dyskwalifikuje Uczestnika Konkursu.

7.

Uczestnik konkursu, który pomimo prawidłowego zgłoszenia do udziału w konkursie, nie weźmie udziału w Konkursie zapłaci
Organizatorowi karę umowną w wysokości 1000,00 zł netto (słownie w złotych polskich: tysiąc złotych) tj. 1230,00 zł brutto (słownie w
złotych polskich: tysiąc dwieście trzydzieści złotych).

8.

Uczestnik Konkursu ponosi koszty związane z udziałem w konkursie, w szczególności koszty zakupu produktów do przyrządzenia
konkursowych zestawów festiwalowych oraz koszty obsługi klientów.

9.

Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do pokrycia kosztu 5 zestawów konkursowych dla Organizatora Festiwalu Dobrego Smaku.

10.

a.

Uczestnik Konkursu przygotuje na potrzeby fotorelacji jeden zestaw Konkursowej Propozycji Kulinarnej, która zostanie
sfotografowana dla celów marketingowych i komunikacyjnych Organizatora Konkursu.

b.

Dokładny termin przygotowania fotorelacji będzie ustalany indywidualnie przez Organizatora Konkursu z Uczestnikiem
Konkursu.

Organizator Festiwalu każdorazowo posługiwać się będzie spersonalizowanym voucherem (w tym nalepka z hologramem Festiwalu), który
zawierać będzie uprzednio przygotowaną numerację – odpowiadającą każdemu Uczestnikowi Konkursu

Zasady kwalifikacji Uczestnika (uczestnictwa) w konkursie / określenie warunków / zasad

§4
1.

Organizator ustala temat przewodni dla konkursu „KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PROPOZYCJĘ KULINARNĄ W RAMACH 17. FESTIWALU
DOBREGO SMAKU 2021”

2.

Organizator oświadcza, iż temat propozycji konkursowej jest dowolny (nie ma tematu przewodniego). Do zadań Uczestnika konkursu
należy przygotować propozycję kulinarną, która smakiem, wykonaniem i prezentacją wizualną - będzie określać indywidualny charakter
Uczestnika Konkursu, np. Restauracji.

11.

a.

Danie Festiwalowe

b.

Nowy Smak Lodów Festiwalowych

c.

Deser Festiwalowy (Festiwalowy Deser Lodowy)

d.

Festiwalowy Koktajl Alkoholowy

Organizator w myśl §4 pkt. 2. ustanawia następujące wytyczne do gramatur Propozycji Konkursowych:
a.

Danie Festiwalowe – od 200 gramów do 250 gramów;

b.

Nowy Smak Lodów Festiwalowych – od 130 gramów;

c.

Deser Festiwalowy (Festiwalowy Deser Lodowy) – od 180 gramów;

d.

Festiwalowy Koktajl Alkoholowy – od 180 mililitrów;

12.

Organizatorowi Konkursu przysługuje prawo do odmowy przyjęcia Zgłoszenia, w przypadku gdy jest ono niekompletne lub niezgodne z ideą
„KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PROPOZYCJĘ KULINARNĄ W RAMACH 17. FESTIWALU DOBREGO SMAKU 2021”

13.

Konkurs polegać będzie na wyłonieniu najlepszej Propozycji Kulinarnej, o której mowa w §4 pkt. 3. spośród zgłoszonych konkursowych
propozycji festiwalowych - poprzez głosowanie publiczności.

14.

Wyłonienie najlepszej propozycji kulinarnej w każdej kategorii - dokonują Klienci odwiedzający Uczestnika np. w Resturacjiw trakcie
trwania całego konkursu, którego czas określony został w §5 pkt. 7 i 8.

15.

Punkty przyznawane są przez Klientów, odwiedzających Uczestników w dniach od 12 sierpnia 2021 roku do 15 sierpnia 2021 roku. w
każdej kategorii Propozycji Kulinarnej, a następnie sumowane na podstawie danych otrzymanych z systemu do głosowania.

16.

W celu poprawnego przebiegu procesu wyłonienia zwycięskiej Propozycji Kulinarnej tj.§4 pkt. 3. Organizator Konkursu, o którym mowa w
§1 pkt. 1. udostępni dedykowane oprogramowanie do prawidłowego zliczania oddanych głosów w „KONKURSIE NA NAJLEPSZĄ
PROPOZYCJĘ KULINARNĄ W RAMACH 17. FESTIWALU DOBREGO SMAKU 2021”.
a.

17.

W razie konieczności Organizator Konkursu może wprowadzić inny system, dalej nazywanym „systemem zastępczym”.

Uczestnik Konkursu może zgłosić ́ do udziału w Konkursie maksymalnie dwie Propozycje Kulinarne w przypadku:
a.

Dwie propozycje Kulinarne Dania Festiwalowego – jeżeli druga propozycja jest wegańska lub wegetariańska.

b.

Dwie propozycje Kulinarne Nowego Smaku Lodów Festiwalowych, jeżeli druga z propozycji jest wegańska
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c.

Dwie propozycje Kulinarne Deseru Festiwalowego (Festiwalowy Deser Lodowy) jeżeli druga z propozycji jest wegańska

d.

Dwie propozycje Kulinarne Festiwalowego Koktajlu Alkoholowy, jeżeli jedna z wersji jest wegańska

18.

Uczestnik konkursu zobowiązuje się do przygotowania zgłoszonej przez siebie Konkursowej Propozycji Kulinarnej i serwowania jej przez
wszystkie dni trwania Konkursu w godzinach otwarcia np. Restauracji, przy czym od 12 sierpnia do 15 sierpnia 2021 roku tj. w czwartek,
piątek, sobota, niedziela od godziny 13:00 do zamknięcia lokalu, a 15 sierpnia tj. w niedzielę do godziny 18:00.

19.

Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przygotowania zgłoszonej przez siebie Konkursowej Propozycji Kulinarnej i serwowania jej przez
wszystkie dni trwania Konkursu w godzinach otwarcia lokali Uczestników Konkursu, przy czym nie później niż od dnia 12 sierpnia 2021 roku
i nie później niż do 15 sierpnia 2021 roku tj. w czwartek, piątek, sobota, niedziela od godziny 13:00 do zamknięcia lokalu, a 15 sierpnia tj. w
niedzielę do godziny 18:00 włącznie.

20.

Zwycięzcą zostaje Uczestnik Uonkursu, który uzyska największą liczbę głosów. Dwaj kolejni, odpowiednio drugie i trzecie miejsce. W
przypadku równej liczby punktów decydujący jest głos powołanej osoby niebędącej przedstawicielem Organizatora Konkursu ani
kogokolwiek z uczestników Konkursu.

21.

Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia dodatkowej kategorii i ufundowania dodatkowych nagród.

Czas rozpoczęcia / Czas zakończenia KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PROPOZYCJĘ KULINARNĄW RAMACH 17. FESTIWALU DOBREGO SMAKU 2021

§5
1.

Konkurs rozpocznie się w czwartek tj. dnia 12 sierpnia 2021 roku o godzinie 13.00.

2.

Konkurs zakończy się w niedziele tj. dnia 15 sierpnia 2021 roku o godzinie 18.00.

3.

Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie Konkursu.

4.

Organizatorowi Konkursu przysługuje prawo odwołania Konkursu w sytuacji, kiedy zapisy rozporządzeń Ministra właściwego ds. ochrony
zdrowia i porządku publicznego będą nakładać na Organizatora Konkursu takie wymogi.

Koszt porcji degustacyjnej (propozycji kulinarnej), o której mowa w §4 pkt. 3,4 dla Klientów odwiedzających Uczestnika, którego określa §5 pkt. 1

§6
1.

2.

Organizator w myśl §4 pkt. 2 ustanawia następujące ceny do porcji degustacyjnych Propozycji Konkursowych dla Klientów Uczestnika np.
restauracji:
a.

Danie Festiwalowe – 25,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych)

b.

Nowy Smak Lodów Festiwalowych – 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych)

c.

Deser Festiwalowy (Festiwalowy Deser Lodowy) – 15,00 zł (słownie: piętnaście złotych)

d.

Festiwalowy Koktajl Alkoholowy – 15,00 zł (słownie: piętnaście złotych)

Uczestnik Konkursu nie może sprzedawać Propozycji Kulinarnych biorących udział w Konkursie w cenie innej niż ustalona przez
Organizatora Konkursu, a o której mowa §6 pkt. 2.

Wytyczne do zachowania formy przekazania niniejszego dokumentu:

§7
1.

Uczestnik zobowiązany jest do przesłania Organizatorowi Konkursu kompletu wymaganych dokumentów tj.:
a.

Podpisanego „Regulaminu KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PROPOZYCJĘ KULINARNĄ W RAMACH 17. FESTIWALU DOBREGO SMAKU
2021”.

b.

Wypełnionego i podpisanego „Formularza Zgłoszeniowego dot. 17 Festiwalu Dobrego Smaku 2021”.

e.

Uczestnik prześle wymagane dokumenty na adres poczty elektronicznej Organizatora Konkursu:
konkurs@festiwaldobregosmaku.eu

f.

W przypadku, kiedy to Uczestnik Konkursu nie ma możliwości technicznej na przekazanie w.w. dokumentów za pomocą poczty
elektronicznej, zobowiązany jest dostarczyć je osobiście do siedziby Organizatora Konkursu.

g.

Uczestnik zobowiązany jest, aby dostarczyć wymagane dokumenty w nieprzekraczalnym terminie – najpóźniej do dnia 19 lipca
2021 roku.

Prawa Organizatora Konkursu
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§8
1.

Organizator Konkursu ma prawo do rozstrzygania w trakcie trwania Konkursu spraw nie objętych niniejszym regulaminem, a dotyczących
prawidłowego przebiegu Konkursu.

Zgody Uczestnika Konkursu

§9
1.

Uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie zgłoszonej propozycji kulinarnej na wszystkich polach eksploatacji, a
w szczególności:

2.

zakresie utrwalania i zwielokrotniania,

3.

w zakresie rozpowszechniania konkursowego zestawu festiwalowego w sposób inny niż określony w pkt. 1, w tym w szczególności przez
publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

4.

Administratorem danych osobowych będzie Organizator. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz
ich poprawiania.

Wsparcie Organizatora Konkursu dla Uczestnika Konkursu

§10
1.

Organizator zapewni uczestnikowi konkursu pakiet działań promocyjnych, który szczegółowo określony zostanie w dokumencie pn. „Pakiet
promocyjny”, który przekazany zostanie przez Organizatora uczestnikowi konkursu.

2.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu działań określonych w Pakiecie promocyjnym, o którym mowa w pkt. 1.

3.

Informacje o Konkursie oraz lista Uczestników Konkursu zostaną umieszczone poprzez:
a.

oficjalnej stronie internetowej Festiwalu Dobrego Smaku (www.festiwaldobregosmaku.eu)

b.

oficjalnym profilu Instagram @FDSLodz

c.

oficjalnym profilu Facebook @FDSLodz

d.

oficjalnym profilu Tweeter @FDSLodz

e.

oficjalnym profilu TikTok @FDSLodz

Reklamacje

§11
1.

Reklamacje związane z uczestnictwem w Konkursie mogą być składane u Organizatora w terminie 7 dni od daty ogłoszenia werdyktu w
formie pisemnej. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

2.

Reklamacji nie podlega wynik głosowania Klientów, dokonany w głosowaniu w dniach 12-15 sierpnia 2021 roku.

3.

Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od daty ich otrzymania. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji są ostateczne.

§12
1.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Zgody i oświadczenia Uczestnika Konkursu

OŚWIADCZENIE
Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora Konkursu - danych osobowych dla celów Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.).
Administratorem danych osobowych będzie Organizator Konkursu. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych
oraz ich poprawiania.
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w Konkursie.
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Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Uczestnika
Konkursu

Miejscowość, data,

Pieczęć firmowa (nagłówkowa) Uczestnika Konkursu

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem, akceptuje warunki uczestnictwa jako Uczestnik Konkursu. Oświadczam również, że
jestem osobą upoważnioną do reprezentowania Uczestnika Konkursu w myśl §3 pkt. 1.

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Uczestnika
Konkursu

Miejscowość, data,

Pieczęć firmowa (nagłówkowa) Uczestnika Konkursu

