REGULAMIN
„Mistrzowskie przekąski OLE!”
Rozdział I
§ 1 – Postanowienia Ogólne
1. Niniejszy regulamin określa przebieg, zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie
„Mistrzowskie przekąski OLE!”, zwanym dalej Konkursem.
2. Organizatorem Konkursu jest firma Okechamp S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul.
Dąbrowskiego 259 (60-406 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym
Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w
Poznaniu, pod numerem KRS 0000235254, REGON: 634419544, NIP: 779-21-94-028,
kapitał zakładowy: 7.500.000,00 zł (w całości wpłacony), zwana dalej Organizatorem.
3. Konkurs odbywać się będzie w dniach od 8 – 30 czerwca 2012 roku.
4. Konkurs ma charakter internetowy i odbywać się będzie za pośrednictwem strony
internetowej pod adresem http://www.wole-ole.pl w Klubie Konsumenta.
5. Rywalizacja konkursowa polega na zamieszczeniu przepisu kulinarnego na przekąskę na
mecz z wykorzystaniem produktów OLE! wraz ze zdjęciem w zakładce „Dodaj przepis”,
która znajduje się w wskazanym w § 1 ust. 4 miejscu, zwanego dalej Zgłoszeniem.
Szczegółowe wymagania dotyczące zgłoszenia zawarte są w § 3.
§ 2 – Uczestnicy Konkursu
1. Jedynie osoba spełniająca wszystkie warunki i wymogi określone w niniejszym
Regulaminie może zostać Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej Uczestnikiem.
2. Uczestnikiem może zostać wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, mająca miejsce
zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz pełną zdolność do czynności
prawnych będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.
3. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są:
a. członkowie władz i pracownicy Organizatora,
b. osoby wchodzące w skład Komisji Konkursowej wskazanej w §5 ust. 2 niniejszego
Regulaminu,

c. członkowie najbliższej rodziny grup osób wymienionych w punktach a i b, tj. wstępni,
zstępni, rodzeństwo, małżonkowie i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
Rozdział II
Warunki Udziału w Konkursie
§ 3 – Zgłoszenia
1. Do udziału w Konkursie konieczne jest zarejestrowanie się i zalogowanie na stronie
konkursowej pod adresem http://www.wole-ole.pl.
2. Brak uzupełnienia danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym na stronie
internetowej lub niepełne wykonanie zadania konkursowego powoduje uznanie zgłoszenia za
nieważne i eliminuje Zgłaszającego z udziału w Konkursie.
3. Rywalizacja konkursowa polega na zamieszczeniu w zakładce „Dodaj przepis” autorskiego
przepisu kulinarnego na przekąskę na mecz z wykorzystaniem przynajmniej jednego produktu
OLE! wraz ze zdjęciem.
4. Aby zgłoszenie spełniło wymogi formalne należy kolejno:
a) zarejestrować się na stronie www.wole-ole.pl w Klubie Konsumenta
b) zalogować się na stronie www.wole-ole.pl w Klubie Konsumenta
c) uzupełnić wszystkie pola zakładki Dodaj przepis tj. nazwa przepisu, produkty, sposób
przygotowania.
d) dodać zdjęcie przygotowanej potrawy – maksymalna wielkość zdjęcia 150 KB
5. Na zdjęciu musi być widać słoiczek produktu OLE!, który został wykorzystany w
przepisie.
6. Uczestnik zamieszczając przepis i zdjęcie na stronie zapewnia Organizatora, że zdjęcie nie
narusza praw osób trzecich a w szczególności ich majątkowych i osobistych praw autorskich,
jest twórcą (autorem) zamieszczonego zdjęcie oraz że przysługują mu do niego prawa
autorskie w zakresie niezbędnym do udzielenia Organizatorowi licencji o której mowa w ust 8
poniżej. Ponadto w przypadku gdy na zamieszczonym zdjęciu zostały utrwalone wizerunki
osób Uczestnik oświadcza i zapewnia że posiada zgody tych osób na zamieszczenie ich
wizerunków utrwalonych na zdjęciu w powszechnie dostępnej sieci internet i ich utrwalania i
rozpowszechniania w zakresie określonym w ust 8 poniżej.

7. W przypadku jednoczesnego udzielenia takich samych lub bardzo zbliżonych zgłoszeń
przez różnych Uczestników, w Konkursie weźmie udział Uczestnik, którego zgłoszenie
pierwsze wpłynęło do Organizatora. Pozostałe z tożsamych odpowiedzi nie wezmą udziału w
Konkursie.
8. Wypełniając zgłoszenie konkursowe Uczestnik udziela Organizatorowi zgodnie z
postanowieniami art. 921 § 3 kodeksu cywilnego nieodpłatnej licencji na czas nieoznaczony i
bez ograniczeń terytorialnych do korzystania z treści konkursowych, o których mowa w § 1.5
niniejszego regulaminu, na wszelkich znanych polach eksploatacji w tym do:
wyświetlenia, wystawienia, utrwalenia, rozpowszechniania, tłumaczenia, zwielokrotnienia,
wprowadzenia do obrotu, wprowadzenia do pamięci komputera, wykorzystania w sieciach
informatycznych, publicznego odtworzenia oraz tworzenia innych informacji opartych na
utworach będących przedmiotem niniejszej licencji.
Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania i udzielania zgody na wykonywanie
praw zależnych do treści konkursowych, w tym ich opracowywania.
Uczestnik upoważnia Organizatora do rozpowszechniania przekazanych treści konkursowych
(zarówno w wersji oryginalnej jak i w ramach opracowania) bez podawania imienia i
nazwiska ani pseudonimu autora (uczestnika).
Organizator może również upoważnić inne osoby do korzystania z dzieła w zakresie i zgodnie
z powyższą licencją.

§ 4 – Zasady Konkursu
1. Konkurs trwa od 8 do 30 czerwca 2012 roku. W tym też przedziale czasowym można
przesyłać zgłoszenia konkursowe.
2. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie więcej niż jeden raz, pod warunkiem, że każde
kolejne zgłoszenie zawierać będzie inne zdjęcie i treść, o których mowa w § 1.5 niniejszego
regulaminu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania tylko jednej Nagrody jednemu
Uczestnikowi. Większa ilość zgłoszeń zwiększa szansę na wygraną, ale nie może
spowodować przyznania więcej niż jednej Nagrody.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji, selekcji oraz moderacji udzielonych
odpowiedzi poprzez wykluczenie odpowiedzi zawierających treści obraźliwe, nieprzyzwoite
lub naruszające przepisy obowiązującego prawa, a także niezwiązane z tematem Konkursu.
Organizator zastrzega sobie również prawo do dokonywania drobnych poprawek
ortograficznych i stylistycznych, na co Uczestnik wyraża zgodę.
5. Uczestnictwo w Konkursie oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
§ 5 – Rozstrzygnięcie Konkursu i wydanie Nagród
1. Komisja Konkursowa wyłoni Zwycięzców Konkursu do dnia 9 lipca 2012 r.
2. Komisja przyzna łącznie nie więcej niż 10 nagród.
3. W skład Komisji Konkursowej wchodzą pracownicy Organizatora Konkursu: Magdalena
Ostrowska, Katarzyna Milc, Paulina Sokołowska.
4. O przyznaniu Nagród Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani za pośrednictwem
poczty elektronicznej na wskazany podczas rejestracji adres e-mail.
5. Każdy Zwycięzca otrzyma Nagrodę, która zostanie wysłana na adres podany przez
Uczestnika przy rejestracji na stronie internetowej Konkursu, w ciągu 7 dni od dnia
wypełnienia zobowiązania, o których mowa w § 9 ust. 2.
6. W przypadku, gdy okaże się, że zdobywcą Nagrody jest osoba, która nie spełnia
któregokolwiek z warunków określonych w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci prawo
do Nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po jej doręczeniu – osoba taka będzie
zobowiązana do jej zwrotu. Organizator nie ma obowiązku przyznania takiej nagrody innemu
Uczestnikowi Konkursu.
§ 6 – Pula Nagród
1. Wszystkie Nagrody przewidziane w Konkursie ufundował Organizator.
2. Przyznawane w konkursie nagrody mają charakter rzeczowo – pieniężny, na który składają
się:
- notes kulinarny

- 10 produktów OLE!: suszone pomidory w oleju z ziołami 305 ml, czosnek egzotyczny 212
ml, kapary 212 ml, Raut koreczki warzywne 305 ml, Pieczarkowy Hit: pieczarki marynowane
z marchewką i cebulą 305 ml, oliwki nadziewane pastą paprykową 314 ml, oliwki mix z
papryką w oleju z ziołami 314 ml, Felisos z czarnymi oliwkami 305 ml, Filaggio pieczarki z
serem o smaku pomidorowym 212 ml, cebulka marynowana srebrna 305 ml,
o wartości 174,76 zł brutto każdy oraz kwota pieniężna w wysokości 19 zł brutto na rzecz
podatku dochodowego od nagrody.
3. Liczba nagród wskazanych w punkcie 2 powyżej: 10.
4. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny, ani na inną Nagrodę.
Zwycięzcom nie przysługuje prawo do przeniesienia prawa do odbioru Nagrody na osoby
trzecie.
§ 7 – Reklamacje
1. O wszelkich nieprawidłowościach związanych z przebiegiem Konkursu Uczestnik może
informować Organizatora pisemnie na adres wskazany w §1 ust. 2 niniejszego Regulaminu.
2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni kalendarzowych od
dnia doręczenia reklamacji.
3. Przy rozpatrywaniu reklamacji Organizator będzie stosował postanowienia niniejszego
Regulaminu.
4. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie na adres podany w
zgłoszeniu reklamacyjnym.
5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna.
§ 8 – Dane osobowe

1. Dołączone do zgłoszenia konkursowego dane osobowe Uczestników, są przetwarzane
wyłącznie w celu wytypowania Zwycięzcy i skontaktowania się z nim po rozstrzygnięciu
Konkursu w celu przesłania Nagrody.
2. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych
osobowych przez Organizatora w zakresie wyżej wskazanym.
3. Uczestnik może wyrazić zgodę na przesyłanie mu na podany przez niego adres e-mailowy
informacji o innych konkursach i akcjach promocyjnych organizowanych przez Organizatora.

3. Niezwłocznie po zakończeniu Konkursu zebrane dane osobowe Uczestników zostaną
trwale usunięte i nie zostaną wykorzystane do żadnych innych celów niezwiązanych z
przedmiotowym Konkursem z wyjątkiem danych Uczestników, którzy wyrazili zgodę, o
której mowa powyżej w ust. 2.
§ 9 - Zagadnienia podatkowe
1.

Przychód uzyskany z tytułu każdej Nagrody, uzyskanej w ramach Konkursu podlega

opodatkowaniu zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
(tekst jednolity Dz.U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).
2.

Uczestnik konkursu zobowiązuje się przed otrzymaniem Nagrody podać i dostarczyć

wszelkie dane i dokumenty niezbędne Organizatorowi, celem wypełnienia ciążących na nim
obowiązków podatkowych.
Rozdział III
Postanowienia Końcowe
§ 10
1. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia
przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Uczestnicy, wobec których zajdzie podejrzenie, że działając z złej wierze lub niezgodnie z
dobrymi obyczajami wpływają lub usiłują wpłynąć na wynik Konkursu, jak również sam jego
przebieg zostaną zdyskwalifikowani.
§ 11
1. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez
podania przyczyny przy zastosowaniu odpowiednich form informacji oraz zawiadomień
Uczestników Konkursu.
2. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestnika Konkursu.
§ 12

Niniejszy Regulamin w wersji drukowanej dostępny jest na życzenie Uczestnika w siedzibie
Organizatora w Poznaniu, przy ul. Dąbrowskiego 259 oraz na stronie Konkursu
http://www.wole-ole.pl.
§ 13
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia
przez Pocztę Polską oraz firmy kurierskie przesyłek wysyłanych w imieniu Organizatora w
związku z prowadzeniem Konkursu.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych
danych dotyczących adresu zamieszkania i innych danych uniemożliwiających lub
opóźniających wręczenie przez Organizatora nagród w związku z prowadzeniem Konkursu.
3. W przypadku nieodebrania przez Uczestnika nagrody w odpowiednim dla przesyłki
pocztowej terminie, Uczestnik ten traci prawo do Nagrody. Organizator nie jest zobowiązany
do przekazania Nagrody innemu Uczestnikowi.
§ 14
1. Wszelkie sprawy związane z przebiegiem i organizacją Konkursu będą rozstrzygane przez
Komisję Konkursową.
2.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem znajdują zastosowanie przepisy
obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności art. 919 i n. Kodeksu cywilnego.
Organizator – Okechamp S.A.

