REGULAMIN KONKURSU
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) jest regulaminem konkursu
kulinarnego „Śledzik na każdą okazję”, dalej jako „Konkurs”.
2. Organizatorem Konkursu jest SEKO S.A. z siedzibą w Chojnicach, ul. Zakładowa 3,
89-620 Chojnice, zwana dalej „Organizatorem”.
3. Konkurs będzie opublikowany na stronie www.sekosa.pl/konkurs (zwanej dalej
„Serwisem”).
4. Regulamin określa zasady i warunki na jakich odbywa się Konkurs, w tym
postępowanie reklamacyjne.
5. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na stronie www.sekosa.pl/konkurs oraz
w siedzibie Organizatora.
6. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika warunków
niniejszego Regulaminu.
§ 2. Czas trwania Konkursu
1. Konkurs odbywa się w terminie od 13 lutego 2018 r. do 1 kwietnia 2018 r.
2. Wyniki zostaną ogłoszone 6 kwietnia 2018 r. na stronie www.sekosa.pl/konkurs.
§ 3. Uczestnictwo w Konkursie
1. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być każda osoba fizyczna,
która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora lub członkowie
najbliższej rodziny tych pracowników (wstępni i zstępni w linii prostej bez ograniczeń,
a w linii bocznej do drugiego stopnia oraz powinowaci w linii bocznej do drugiego
stopnia) oraz ich małżonkowie.
3. Poprzez udział w Konkursie rozumie się podjęcie działań opisanych w § 4 pkt. 1.
4. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.
5. Uczestnik ma prawo dołączyć do Konkursu każdego dnia w czasie jego trwania.
6. Konkurs skierowany jest do osób mieszkających w Polsce.
§ 4. Zasady uczestnictwa w konkursie
1. Aby wziąć udział w Konkursie (czyli dokonać „Zgłoszenia”) Uczestnik musi w okresie
wskazanym w § 2 pkt. 1. Regulaminu:
a) wybrać jedną z trzech dostępnych kategorii konkursowych: innowacyjne danie ze
śledziem, danie obiadowe ze śledziem, danie tradycyjne ze śledziem;
b) przesłać przepis na danie z dodatkiem śledzi firmy SEKO wraz z trzema zdjęciami (o
rozdzielczości min. 3200x2300 pikseli), w tym co najmniej jedno z produktem SEKO
użytym w przepisie, za pośrednictwem Serwisu;
c) podać swoje imię, nazwisko, adres mailowy, numer telefonu;
d) zaakceptować postanowienia Regulaminu;
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e) wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych na potrzeby
realizacji Konkursu;
f) złożyć oświadczenie o autorstwie elementów Zgłoszenia i przysługiwaniu praw
autorskich.
Za moment dokonania Zgłoszenia, zgodnie z procedurą wskazaną w pkt. 1, uznaje się
moment rejestracji Zgłoszenia przez Serwis.
Uczestnik może przesłać maksymalnie jedno Zgłoszenie. Po przesłaniu Zgłoszenia
Uczestnik nie ma możliwości jego edycji.
Zgłoszenia niepełne lub nieprawidłowo przygotowane nie będą brały udziału
w Konkursie.
Uczestnik uprawniony jest do wzięcia udziału w Konkursie w terminie określonym
w § 2 pkt. 1 Regulaminu, tym samym Organizator nie uwzględni Zgłoszeń
zarejestrowanych po upływie terminu trwania Konkursu.
Uczestnik oświadcza, że udziela nieodpłatnej licencji obejmującej wielokrotne
(nieograniczone ilościowo, czasowo i terytorialnie) oraz nieodpłatne korzystanie
w całości jak i w dowolnie wybranych fragmentach z jego Zgłoszenia przez
Organizatora oraz firmy powiązane z Organizatorem kapitałowo lub osobowo
w sposób pośredni lub bezpośredni jak również przez podmioty wskazane przez
Organizatora na polach eksploatacji określonych w umowie o przeniesienie praw
autorskich, stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu.
§ 5. Prawa autorskie

1. Uczestnik Konkursu, przesyłając Zgłoszenie oświadcza, że wykonał zadanie konkursowe
samodzielnie oraz, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone autorskie prawa
majątkowe oraz autorskie prawa osobiste do przesłanej pracy konkursowej. Uczestnik
zapewnia, iż zgłoszona w Konkursie treść zadania konkursowego nie narusza
jakichkolwiek praw osób trzecich, a nadto nie jest obciążona żadnymi wadami
prawnymi lub fizycznymi, roszczeniami lub prawami osób trzecich.
2. Naruszenie przez Uczestnika powyższego postanowienia będzie traktowane jako
istotne naruszenie Regulaminu i skutkować będzie wykluczeniem Uczestnika
z Konkursu.
3. W przypadku gdyby którekolwiek z powyższych oświadczeń okazało się nieprawdziwe,
Uczestnik zwolni Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich i odpowiedzialności
z tym związanej.
§ 6. Wyłonienie zwycięzców
1. Nadesłane Zgłoszenia będą oceniane przez Komisję Konkursową (zwaną dalej
„Komisją”), w skład której wejdą przedstawiciele Organizatora.
2. Komisja dokona oceny nadesłanych Zgłoszeń, biorąc pod uwagę wymogi określone
w niniejszym Regulaminie, oceniając oryginalność, kreatywność i pomysłowość,
uwzględniając w szczególności:
a. pomysł i przepis na danie,
b. sposób przygotowania dania i przedstawienia dania na zdjęciu.
3. Komisja wyłoni 35. zwycięzców, zwanych dalej „Laureatami”.

4. Ocena Zgłoszeń dokonywana przez Komisję Konkursową będzie w pełni subiektywna,
przy uwzględnieniu kryteriów wskazanych w pkt. 2
§ 7. Nagrody
1. Fundatorem nagród jest Organizator Konkursu.
2. W ramach nagród przyznana zostanie jedna nagroda pierwszego stopnia, jedna
nagroda drugiego stopnia, jedna nagroda trzeciego stopnia i 32 nagrody czwartego
stopnia.
3. Nagrodami w Konkursie są:
a) za zajęcie pierwszego miejsca – Bon Wakacyjny Biura Podróży Rainbow Tours S.A.
o wartości 5.000,00 tys. złotych, publikacja zgłoszonego przepisu w książce z
przepisami SEKO oraz pakiet produktów SEKO o wartości około 100,00 zł; łączna
wartość nagrody to około 5150,00 zł
Warunki wykorzystania Bonu Wakacyjnego:
1. Bon można wykorzystać przy zakupie dowolnej imprezy turystycznej lub biletu
na lot czarterowy z ofert Rainbow.
2. Bon jest ważny przez okres jednego roku od daty jego wydania.
3. Bon jest kodem alfanumerycznym i może występować w formie papierowej z
pieczątką i podpisem pracownika na odwrocie lub tylko w formie elektronicznej.
4. Bon nie może być zamieniany na gotówkę.
5. Jeżeli wybrana impreza będzie tańsza niż wartość wyrażona bonem, różnica
powstałą w cenie nie będzie zwracana.
6. Jeżeli wybrana impreza będzie droższa niż wartość wyrażona bonem, Klient
może dopłacić powstałą różnicę przelewem lub gotówką.
7. Bon może być realizowany wyłącznie w oddziałach Rainbow i Call center.
8. Realizacja bonu następuje poprzez podanie kodu bonu pracownikowi
obsługującemu rezerwację. Wprowadzenie kodu bonu do rezerwacji skutkuje
zmianą statusu bonu na wykorzystany.
9. Rainbow nie ponosi odpowiedzialności za bony zakupione poza siecią sprzedaży
Rainbow i nie może zagwarantować, iż będą one honorowane.
10. Bon wakacyjny można łączyć z wielkimi promocjami Rainbow, w tym także z
ofertami last minute.
b) za zajęcie drugiego miejsca – robot wieloczynnościowy Kenwood Chef XL Titanium
KVL8460S o wartości około 2900,00 zł, publikacja zgłoszonego przepisu w książce

z przepisami SEKO oraz pakiet produktów SEKO o wartości około 100,00 zł; łączna
wartość nagrody to około 3050,00 zł
c) za zajęcie trzeciego miejsca – mikser kuchenny Klarstein Lucia Rossa200W 1,3 PS
o wartości około 650,00 zł, publikacja zgłoszonego przepisu w książce z przepisami
SEKO oraz pakiet produktów SEKO o wartości około 100,00 zł; łączna wartość
nagrody to około 800,00 zł
d) za zajęcie miejsc od 4 do 35 – pakiet produktów SEKO o wartości około 100,00 zł
oraz publikacja zgłoszonego przepisu w książce z przepisami SEKO; łączna wartość
nagrody to około 150,00 zł.
4. Do wartości każdej nagrody Organizator przyzna dodatkową nagrodę pieniężną
w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej nagrody. Od łącznej wartości nagród
Organizator potrąci kwotę podatku w wysokości 10% jej wartości na poczet należnego
zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, stosownie do w art. 30
ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r.
(tekst jednolity Dz.U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zmianami) i odprowadzi do
właściwego urzędu skarbowego.
5. O wygranej Laureaci Konkursu zostaną poinformowani drogą elektroniczną lub
telefonicznie (na adres mailowy lub numer telefonu podane przy dokonaniu Zgłoszenia)
do dnia 21 marca 2018 r. Laureat zostanie poproszony o wskazanie adresu, na który ma
zostać wysłana nagroda oraz o podanie pozostałych danych niezbędnych do
wypełnienia zeznania podatkowego takich jak numer PESEL lub adres Urzędu
Skarbowego.
§ 8. Odbiór nagrody
1. Nagrody zostaną wysłane za pośrednictwem firmy kurierskiej do 30 kwietnia 2018 r.
na adres wskazany przez Laureatów. Przy czym nagroda w postaci publikacji książki
z przepisami SEKO zostanie przesłana do dnia 30 czerwca 2018 r. W przypadku
nieodebrania przez Laureata nagrody w terminie 30 dni od jej pierwotnego wysłania,
nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
2. Warunkiem wydania nagrody w Konkursie jest podpisanie przez Laureata umowy
o przeniesienie autorskich praw majątkowych do nagrodzonego przepisu, stanowiącej
załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Umowa winna być podpisana i przesłana na
adres Organizatora listem poleconym w ciągu 3 dni od otrzymania informacji
o wygranej.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody
Laureatowi, powstałą z winy Laureata, w tym poprzez błędne podanie przez Laureata
danych niezbędnych do przekazania nagrody oraz za niemożność odbioru przez
Laureata nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata.
4. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody lub ekwiwalent pieniężny.
5. Laureat nie może przenieść prawa do odbioru przyznanej nagrody na osoby trzecie,
chyba, że Organizator wyrazi na to pisemną zgodę.
6. Wysyłka nagrody możliwa jest wyłącznie na terenie Polski.

§ 9. Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997
roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002, nr 101, póz 926 z późn. zm.)
3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane jedynie na potrzeby wyłonienia
Laureatów w Konkursie, doręczenia nagród, publikacji przepisu w książce z przepisami
SEKO oraz do dokonania rozliczeń podatkowych z tytułu uzyskanej w Konkursie
wygranej.
4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Osobom udostępniającym
dane przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania
lub żądania ich usunięcia, przy czym brak przekazania danych osobowych uniemożliwia
wysłanie przyrzeczonych w Konkursie nagród.
§ 10. Reklamacje
1. Reklamacje związane z Konkursem będą przyjmowane przez Organizatora w formie
pisemnej, na adres Organizatora w terminie do 14 dni od daty publikacji listy
zwycięzców.
2. Wszelkie reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, nazwę
konkursu, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
3. Do rozstrzygania reklamacji powołana będzie Komisja Reklamacyjna, w skład której
wejdą przedstawiciele Organizatora.
4. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną
nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
5. Zainteresowani zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym lub
w formie elektronicznej, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji
przez Komisję Reklamacyjną.
§ 11. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy
Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919 – 921 Kodeksu Cywilnego.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, pod warunkiem, że nie
naruszy to już nabytych praw uczestników. Organizator zobowiązany jest, co najmniej
na 3 dni wcześniej, poinformować Uczestników Konkursu o treści zmian Regulaminu
i terminie ich wprowadzenia w postaci zamieszczenia zmienionego Regulaminu na
stronie Organizatora lub w Serwisie.
3. Konkurs jest finansowany ze środków własnych Organizatora i nie jest prowadzony
w celach zarobkowych.
4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem
wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku.

Załączniki:
Załącznik nr 1 – umowa o przeniesieniu autorskich praw majątkowych

Załącznik nr 1 – umowa o przeniesieniu autorskich praw majątkowych
Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych
zawarta w dniu ………. w ………………………. pomiędzy:
SEKO SA z siedzibą w Chojnicach (kod pocztowy 89-620), przy ulicy ul. Zakładowej 3 wpisaną
do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy ……………… - …….. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS
……………., NIP …………….., kapitał zakładowy …………….., reprezentowana przez p. …………………..
– Prezesa Zarządu; zwaną dalej „Nabywcą”
a
………………………………………………………………………………………………….………………………………………………
…………………………………………………... zwanym dalej „Autorem”
§ 1.
1. Autor oświadcza, że według przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zm.) jest twórcą
przepisu oraz zdjęć potrawy przygotowanej według tego przepisu, zwanych dalej
„Utworem”.
2. Autor oświadcza, że Utwór został przez niego wykonany osobiście, nie stanowi
opracowania cudzego dzieła i przysługują mu pełne prawa majątkowe do niego,
a także, że może rozporządzać prawami autorskimi do Utworu w zakresie niezbędnym
do zawarcia i wykonywania niniejszej umowy.
3. Autor oświadcza, że przysługujące mu majątkowe prawa autorskie do Utworu nie
zostały zajęte w postępowaniu egzekucyjnym.
§ 2.
1. Niniejszym Autor przenosi na Nabywcę autorskie prawa majątkowe bez żadnych
ograniczeń czasowych i terytorialnych, w zakresie następujących pól eksploatacji:
a) utrwalanie jakąkolwiek techniką, niezależnie od systemu, formatu i standardu na
wszelkich nośnikach, w szczególności na dysku komputerowym, DVD, na taśmie
magnetycznej, na kliszy fotograficznej, płycie analogowej, płycie kompaktowej, na
CD, plikach MP3, na dysku typu pendrive;
b) wprowadzanie oraz zapisywanie w pamięci komputera, wprowadzanie do sieci
informatycznych, w tym do sieci Internet;
c) korzystanie i stosowanie – w tym na potrzeby działalności gospodarczej
podejmowanej przez Nabywcę oraz w celach reklamowych, promocyjnych
i marketingowych, w szczególności umieszczanie utworu na towarach lub
opakowaniach towarów handlowych Nabywcy;
d) wyświetlanie, eksponowanie w miejscach sprzedaży lub świadczenia usług przez
Nabywcę; używanie we wszystkich formach reklamy, w tym także za
pośrednictwem wszelkich środków masowego przekazywania;
e) zwielokrotnianie w całości lub w części w jakiejkolwiek formie, każdą znaną
techniką, w szczególności światłoczułą, magnetyczną, audiowizualną, cyfrową
(w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku), optyczną, drukarską w
dowolnej formie, techniką zapisu komputerowego;
f) przekazywanie;
g) przechowywanie;

h) dokonywanie wydruków;
i) tłumaczenie, modernizowanie, przystosowywanie, zmiany układu lub jakiekolwiek
inne zmiany w utworze;
j) rozpowszechnianie, w tym udzielanie innym podmiotom licencji na korzystanie,
użyczenie lub najem,
k) udostępnianie, rozpowszechnianie Dzieła lub jego części w sposób inny niż
określony powyżej poprzez publiczne wystawienie, wykorzystanie w celach
reklamowych, promocyjnych, marketingowych, informacyjnych i handlowych,
wyświetlenie, publikowanie, publiczne udostępnianie dzieła w taki sposób, aby
każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, (m.in.
w Internecie, oraz w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych, m.in.
DSL/ADSL).
2. Od chwili zawarcia umowy Nabywca ma prawo do dalszego przenoszenia majątkowych
praw autorskich do utworu w zakresie, w którym nabył je przepisami niniejszej
umowy.
3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych dotyczy stanu utworu, w jakim znajduje
się on w dniu zawarcia umowy przeniesienia majątkowych praw autorskich.
4. Autor zobowiązuje się nie wykonywać osobistych praw autorskich do utworu
w stosunku do Nabywcy oraz osób trzecich, którym Nabywca udzielił prawa do
korzystania z utworu, przez okres 3 lat od zawarcia niniejszej umowy.
§ 3.
Autor przenosi na Nabywcę prawa do ingerowania w strukturę utworu, dokonywania
opracowań, adaptacji i utworów zależnych i innych modyfikacji utworu, w tym do
wykorzystania utworu w części i łączenia z innymi utworami.
§ 4.
Autor oświadcza, że utwór nie jest obciążony żadnymi roszczeniami i prawami osób trzecich.
§ 5.
Majątkowych prawa autorskie do utworu przenoszone są bezpłatnie na rzecz Nabywcy
w ramach udziału w konkursie „Śledzik na każdą okazję” i po otrzymaniu nagrody.
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§ 6.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy
powszechnie obowiązujące.
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej jako aneks do niniejszej umowy,
pod rygorem nieważności.
W przypadku sporów wynikających z treści niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd
właściwy miejscowo dla siedziby Nabywcy.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.

…………………………………
Nabywca

……………………………..
Autor

