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Regulamin konkursu WODA na portalu Gotujmy.pl  

Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie Woda (zwany dalej 

„Konkursem”). 

§1  

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Konkursu jest Webola Huge Idea Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka 

Komandytowa, z siedzibą w Warszawie, przy Al. Słowiaoskiej 10b, 01-695 Warszawa, NIP: 525-24-44-

294, zarejestrowana pod numerem KRS 0000319765 (dalej „Organizator”), działająca na zlecenie: MEC 

Sp. zo. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Żaryna 2B, 02-593 Warszawa, wpisana do Rejestru 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000058177, posiadająca NIP: 

5252194029.  

2. Regulamin określa zasady udziału w organizowanym Konkursie i zawiera warunki  uczestnictwa, które 

Uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do Konkursu. 

§2  

Zasady Konkursu 

1. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na portalu Gotujmy.pl pod adresem 
www.gotujmy.pl (dalej: „Portal”). 

2. W Konkursie mogą brad udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
które ukooczyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolnośd do czynności prawnych.  

3. W Konkursie nie mogą brad udziału pracownicy Organizatora oraz Zleceniodawcy oraz osoby 

współpracujące z tymi podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy, a także 

członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeostwo, małżonkowie, rodzice małżonków 

i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia. 

4. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu oraz nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu w 

trakcie trwania Konkursu będzie czuwała Komisja (dalej „Komisja”). 

5. W skład Komisji wchodzą: 

a. Daria Jacuk 

b. Krystyna Zagórska 

c. Bartosz Sadowski 

6.  Zadaniem konkursowiczów jest udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe:  

Jakie są Twoje ulubione dodatki do herbaty? Podziel się nimi z nami i opisz je w kreatywny sposób.  

7. Komisja Konkursowa nagrodzi 5 autorów najciekawszych odpowiedzi na pytanie konkursowe. 
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§3 

Nagrody 

1. Nagrody w Konkursie:  

- dla każdego Laureata Konkursu przewidziano dzbanek filtrujący BRITA (w każdym 1 filtr); każdy 

zestaw o wartości 73,00 PLN brutto. 

2. Organizator oświadcza, że wartośd poszczególnych nagród przewidzianych w ramach niniejszego 

Konkursu nie przekracza kwoty 760 PLN netto, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 

lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993r. Nr 90, poz. 416 z późn. zm.), a 

więc nagrody te wolne są od podatku dochodowego. 

3. Laureaci Konkursu zobowiązani są wysład w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników Konkursu, tj. 

09.11.2011, swój adres korespondencyjny, oraz zdjęcie bądź skan dowodu osobistego (w celu 

potwierdzenia pełnoletniości) na maila: dorota.boni@webola.pl 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie w e-mailu adresu do korespondencji. 

5. Nagrody dostarcza Organizator. 

6. Organizator wyłącza możliwośd wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za którąkolwiek z Nagród ani 

zamiany jej na inną nagrodę. 

§4  

Dane osobowe 

1. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora 

do celów związanych z realizacją niniejszego Konkursu. Organizator będzie miała prawo udostępnid te 

dane osobom i podmiotom współpracującym przy realizacji Konkursu w celu: (I) realizacji Konkursu, (II) 

wyłonienia laureatów konkursu, (III) doręczenia nagród, (IV) zebrania opinii od uczestników o 

przeprowadzonym konkursie, (V) wysyłania e-mailem informacji związanych z Konkursem. Organizator 

zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych. 

§5 

Reklamacje 

1. Wszelkie reklamacje czy uwagi dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu lub jego organizacji 
Uczestnicy mogą zgłaszad do dnia 13.11.2011 wyłącznie w formie pisemnej, listem poleconym  na 
adres Webola Huge Idea, al. Słowiaoska 10B, 01-695 Warszawa z dopiskiem: WODA – KONKURS NA 
GOTUJMY.PL - REKLAMACJA. 

2. Wszelkie reklamacje czy uwagi zgłoszone przez Uczestników w sposób określony w punkcie 
poprzedzającym będą rozwiązywane i rozstrzygane przez Komisję w terminie 8 dni od daty ich 
doręczenia, jednak nie później niż do dnia 21.11.2011. 

3. Decyzje Komisji w przedmiocie reklamacji podejmowane będą większością głosów w formie pisemnej 
uchwały. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie. W przypadku równej liczby głosów decydujące 
znaczenie ma głos Przewodniczącego Komisji. 
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§6  

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązao związanych z Konkursem będą rozstrzygane 
przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 

2. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskad kontaktując się z Organizatorem  
pod adresem e-mail: dorota.boni@webola.pl. Odpowiedzi będą udzielane w ciągu 7 dni roboczych. 

3. Niniejszy regulamin jest do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na portalu Gotujmy.pl.  

4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu. Uczestnik 
zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia 
wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. 

5. Laureat, który nie spełni warunków określonych w regulaminie traci prawo do ewentualnej nagrody. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wpisy dokonywane przez Uczestników Konkursu na 
portalu Gotujmy.pl. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O zmianie Regulaminu Organizator 

powiadomi Portal.  

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie będą miały przepisy prawa 
polskiego. 


