
ZASADY KONKURSU 

„KONKURS: Wielkanocna blogosfera z jajem Farmio” 

 

1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie potrawy z jajkiem w roli głównej, która wzbogaci 
wielkanocne menu i ozdobi świąteczny stół. Może być to tradycyjne danie, które 
pojawia się na świątecznym stole od pokoleń lub przepis nowy - stworzony przez 
blogera na potrzebę konkursu. 

2. Konkurs trwa 10 dni i odbędzie się w terminie od 25 marca 2014 roku do 3 kwietnia 
2014 do godziny 24:00.  

3. Organizatorem konkursu jest Farmio SA. 

4. Uczestnikami konkursu mogą zostać osoby pełnoletnie, zamieszkałe na terytorium 
Polski, prowadzące blog kulinarny w sieci w języku polskim, które przygotują i 
opublikują na swoim blogu przepis na potrawę, spełniającą wymogi konkursu. 

5. Każdy uczestnik może zgłosić do 3 propozycji przepisów. 

6. Każdy przepis biorący udział w konkursie musi być zilustrowany przynajmniej jednym 
zdjęciem wykonanej potrawy. Jaja Farmio muszą być wymienione na liście składników 
potrzebnych do wykonania przepisu. 

7. Dodatkowo przepis może być zilustrowany zdjęciem potrawy, na którym widoczne 
będzie opakowanie jaj Farmio. 

8. Zgłoszenia należy przesłać na adres e-mail KasiaGuzik1982@interia.pl wraz z klauzulą 
o treści:  

Zapoznałem się z treścią Regulaminu Konkursu „Wielkanocna blogosfera z jajem 
Farmio” i akceptuję wszystkie jego postanowienia. 
…………………… (Imię i nazwisko) 
 

9. Nagrodą za pierwsze miejsce w konkursie jest nagroda pieniężna w wysokości 1700 zł. 
Nagrodą za drugie miejsce w konkursie jest nagroda pieniężna w wysokości 700 zł.  

10. Wśród przepisów, które zostaną opatrzone zdjęciem, na którym widoczne będzie 
opakowanie jaj Farmio zostaną wyróżnione trzy i nagrodzone specjalną nagrodą 
pieniężną w wysokości 200 zł. 

11. Zdobywców nagród i wyróżnień wybierze Kasia Guzik, autorka bloga 
gotowaniecieszy.blox.pl wraz z przedstawicielami firmy Farmio.  

12. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne ze zgodą nagrodzonego lub 
wyróżnionego uczestnika na wykorzystanie przez Farmio SA materiałów konkursowych 
oraz ich publikację w celach promocyjnych przez Farmio SA zgodnie z zapisami 
regulaminu. 

13. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie opublikowane na gotowaniecieszy.blox.pl 
najpóźniej w dniu 8 kwietnia. 
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REGULAMIN KONKURSU 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą „Wielkanocna 
blogosfera z jajem Farmio” dalej „Konkurs”. 

2. Konkurs jest prowadzony przez Farmio SA, z siedzibą w Warszawie, 00-124 
Warszawa, ul. Rondo ONZ 1, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy dla M. St Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod 
numerem KRS 0000405809, NIP 525-252-13-33, kapitał zakładowy 2 660 000 PLN w 
całości opłacony (dalej „Organizator”). Organizator jest przyrzekającym nagrodę w 
rozumieniu art. 919 i 921 kc. 

3. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Konkursu prowadzony jest od 25 marca do 3 kwietnia 2014 roku. 

5. Wyłonienie zwycięzców w Konkursie nastąpi najpóźniej do dnia 8 kwietnia 2014 roku 
do godz. 14.00. 

6. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna zamieszkała na terytorium 
Polski, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych i mająca ukończone 18 lat, 
prowadząca bloga kulinarnego w sieci w języku polskim, która przygotuje i opublikuje 
na swoim blogu przepis na potrawę, spełniającą wymogi konkursu (dalej „Uczestnik”). 

7. W Konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy Farmio SA oraz ich małżonkowie, 
wstępni, zstępni, rodzeństwo, przysposobieni, przysposabiający. W przypadku 
zwycięzców, którymi okażą się osoby wymienione w pkt. 7, osoby te tracą uprawnienie 
do nagrody. 

 
 
 

ZASADY KONKURSU 
 

1. W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik powinien w czasie jego trwania spełnić 
łącznie warunki określone w Regulaminie, w szczególności: 

a) Zapoznać się z zasadami uczestnictwa w Konkursie dostępnymi w Regulaminie, 
na stronie http://www.gotowaniecieszy.blox.pl i http://www.farmio.com 

b) Przygotować przepis wykorzystujący jaja Farmio oraz wymienić jaja Farmio na 
liście składników. 

c) Przepis, biorący udział w konkursie musi być zilustrowany przynajmniej jednym 
zdjęciem wykonanej potrawy.  

d) Dodatkowo przepis może być zilustrowany zdjęciem, na którym widoczne 
będzie opakowanie jaj Farmio. 

e) Przysłać link do przepisu w terminie od 25 marca do 3 kwietnia 2014 r. (do 
północy) na adres email KasiaGuzik1982@interia.pl w tytule wpisując „Konkurs 
z jajem Farmio”.  Zgłoszenie musi zawierać klauzulę o treści:  

Zapoznałem się z treścią Regulaminu Konkursu „Wielkanocna blogosfera z 
jajem Farmio” i akceptuję wszystkie jego postanowienia. 
…………………… (Imię i nazwisko) 
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2. Jeden Uczestnik może zdobyć  tylko jedną nagrodę w Konkursie. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu zgłoszonego przepisu 
w przypadku: 

a) wystąpienia w przepisie wulgaryzmów, treści obraźliwych, politycznych, 
propagandowych, religijnych lub treści sprzecznych z prawem, 

b) wystąpienia w przepisie treści reklamowych dotyczących innych niż Organizator 
podmiotów, 

c) naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr 
osobistych i praw autorskich. 

4. Poprzez udział w Konkursie Uczestnik oświadcza, że jest wyłącznym autorem 
zgłoszonego przez siebie przepisu i zdjęć oraz że jest właścicielem wszelkich praw 
autorskich do utworów zawartych w zgłoszeniu. 

5. W przypadku stwierdzenia, że zgłoszenie Uczestnika stanowi plagiat (w całości lub w 
części) dany Uczestnik będzie ponosił wobec Organizatora pełną odpowiedzialność z 
tego tytułu. Utraci również prawo do otrzymania nagrody. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie Regulaminu przez 
Uczestników. 

7. Uczestnik zgadza się w trakcie oraz po zakończeniu Konkursu na zamieszczanie zdjęć 
i opisu swojego przepisu na www.farmio.com oraz 
www.facebook.com/FarmioWolneOdGMO Opis ten będzie opatrzony linkiem 
kierującym do strony Uczestnika, na której zostały zamieszczone zdjęcia oraz przepis. 

8. Uczestnik, którego zgłoszenie otrzyma nagrodę główną lub wyróżnienie zgadza się na 
wykorzystanie przez Farmio SA materiałów konkursowych oraz ich publikację w celach 
promocyjnych przez Farmio SA. Publikowane materiały opatrzone będą informacją o 
autorze przepisu. W związku z powyższym, Uczestnik przenosi na Farmio S.A. 
majątkowe prawa autorskie do utworów znajdujących się w jego zgłoszeniu 
konkursowym. 

 
 
 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 
 

1. Za pierwsze miejsce w Konkursie przyznana zostanie jednorazowa nagroda pieniężna 
w wysokości 1700 zł. 

2. Za drugie miejsce w Konkursie przyznana zostanie jednorazowa nagroda pieniężna w 
wysokości 700 zł. 

3. Autorzy trzech wyróżnionych zdjęć potrawy z aranżacją opakowania jaj Farmio 
otrzymają specjalną jednorazową nagrodę pieniężną w wysokości 200 zł. 

4. Zdobywców nagród i wyróżnień wybierze Kasia Guzik, autorka bloga 
gotowaniecieszy.blox.pl wraz z przedstawicielami firmy Farmio.  

5. Wybór laureatów będzie subiektywną oceną blogerki Kasi Guzik i przedstawicieli firmy 
Farmio. Pod uwagę będziemy brali przede wszystkim takie kryteria jak: walory 
wizualne, staranność, pomysłowość i innowacyjność podejścia. 

6. Zwycięski i wyróżnione przepisy zostaną opublikowane na stronie 
http://www.farmio.com i http://www.facebook.com/FarmioWolneOdGMO 

http://www.farmio.com/
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7. Nagroda pieniężna zostanie wypłacona na rachunek bankowy wskazany przez 
Laureata. 

8. Zgodnie z przepisami prawa podatkowego obowiązek zapłacenia podatku 
dochodowego od nagród w Konkursie leży po stronie laureata Konkursu. 

9. Organizator Konkursu potrąci z nagrody pieniężnej należny podatek dochodowy od 
wygranych w wysokości 10% wartości nagrody, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa podatkowego (ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych) i przekaże 
go na rachunek US właściwego wg. miejsca zamieszkania podatnika. 

 

 

REKLAMACJE 
 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez 
Uczestników wyłącznie w formie pisemnej listem poleconym, wysłanym na adres: 
Farmio SA,  ul. Wierzbowa 21, 90-227 Łódź. 

2. Reklamacja powinna zawierać: 

a) opis na kopercie: „Reklamacja – konkurs kulinarny – Farmio” 

b) wskazanie imienia, nazwiska i adresu do korespondencji, adresu e-mail (a także 
opcjonalnie kontaktowego nr tel. komórkowego); 

c) żądanie reklamującego; 

d) uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji; 

e) podpis reklamującego. 

3. Reklamacje nie mogą dotyczyć samego wyboru najlepszych przepisów nagrodzonych 
w Konkursie, dokonanego przez Katarzynę Guzik, w szczególności zasadności bądź 
trafności jej oceny zgłoszonych przepisów. 

4. Organizator rozpatrzy złożone reklamacje w terminie 14 dni od daty otrzymania 
reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji 
w formie elektronicznej, niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji. 


