REGULAMIN
II KONKURSU KULINARNEGO „W myśliwskiej kuchni”
§1
1.

Organizatorem II konkursu pt. „W myśliwskiej kuchni” (zwanego dalej:
Konkursem) jest Expo Mazury Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Ostródzie przy ul. Grunwaldzkiej 55, 14-100 Ostróda, wpisana
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: 0000513712, kapitał zakładowy 116 928 000 zł. w całości wpłacony,
NIP 8392767573 (dalej Organizator).

2.

Konkurs jest organizowany w ramach wydarzenia o nazwie „Hubertus Arena
2017” odbywającego się w dniach 13-15.10.2017 r. w Centrum TargowoKonferencyjnym Warmii i Mazur w Ostródzie (dalej: Expo Mazury Ostróda).

3.

Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konkursie, zasady
wyłonienia

zwycięzców

(laureatów)

oraz

zakres

odpowiedzialności

Organizatora.
4.

Regulamin

jest

dostępny

w

siedzibie

Organizatora

oraz

na

stronie

internetowej: www.hubertusarena.pl
§2
Czas trwania Konkursu
Konkurs odbędzie się w dniu 14.10.2017 r. od godz. 11.00 do godz. 14.00 w Hali
nr 3 zlokalizowanej na terenie Expo Mazury Ostróda, tj. w Ostródzie przy ul.
Grunwaldzkiej 55.

§3
Temat i Przedmiot Konkursu
1.

Tematem konkursu jest: danie główne z dziczyzny.

2.

Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie na zasadach określonych niniejszym
Regulaminem trzech Uczestników (osób lub zespołów startujących w
Konkursie), które przygotują najlepsze dania główne z dziczyzny.
§4
Warunki uczestnictwa w Konkursie

1.

W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby fizyczne, które w dniu
Konkursu ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności
prawnych

oraz

spełniają

pozostałe

warunki

określone

w

niniejszym

Regulaminie.
2.

W Konkursie można uczestniczyć indywidualnie lub w formie dwuosobowych
zespołów.

3.

Osoby zainteresowane udziałem w Konkursie, mogą wziąć w nim udział, po
łącznym spełnieniu następujących warunków:
1)

dokonają prawidłowego zgłoszenia do Konkursu, w trybie i terminie
przewidzianym niniejszym Regulaminem,

2)
4.

zaakceptują treści niniejszego Regulaminu.

Z chwilą spełnienia łącznie wszystkich warunków, o których mowa powyżej,
osoba staje się uczestnikiem Konkursu (dalej również: „Uczestnik”).

5.

Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z przyjęciem przez Uczestnika
warunków niniejszego Regulaminu.

6.

Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu, chyba
że wprost z Regulaminu wynika odesłanie do innych dokumentów lub źródeł
informacji zawierających opis określonych elementów Konkursu.

7.

Każdy Uczestnik może złożyć tylko jedno Zgłoszenie konkursowe.

8.

W

Konkursie

nie

mogą

brać

udziału

pracownicy

i

współpracownicy

Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin (małżonek, wstępni,
zstępni, rodzeństwo, przysposobieni i przysposabiający), a także inne osoby
pozostające w stosunku służbowym z pracownikami Organizatora.
9.

Każdy Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone
osobom trzecim w związku z uczestnictwem w konkursie.
§5
Zgłoszenie się do Konkursu

1.

Zgłoszenia do Konkursu dokonuje się drogą elektroniczną na adres e-mail:
magdalena.zielinska@expomazury.pl lub przesyłając wypełnione i podpisane
Zgłoszenie, z adnotacją „Zgłoszenie - Konkurs w myśliwskiej kuchni” na adres
siedziby Organizatora.

2.

Zgłoszenie do Konkursu można pobrać pod adresem: www.hubertusarena.pl

3.

Termin nadsyłania/składania Zgłoszeń upływa w dniu 11.10.2017 r.

4.

Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko osoby lub imiona i nazwiska
dwóch członków zespołu biorącego udział w Konkursie, adres zamieszkania,
numer

telefonu

komórkowego,

oświadczenie

o

zapoznaniu

się

z

Regulaminem i jego akceptacji, oświadczenie o wyrażeniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych osoby zgłaszającej się oraz oświadczenie
o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku osoby, biorącej udział w
Konkursie.
5.

Udział w konkursie jest nieodpłatny.

6.

Ilość miejsc w Konkursie jest ograniczona do maksymalnie 7 zespołów. O
przyjęciu do Konkursu będzie decydować kolejność zgłoszeń.

7.

Zgłoszenia niekompletne, dokonane po dacie wskazanej w ust. 3 lub złożone
po wyczerpaniu limitu miejsc będą odrzucane.

§6
Zasady Konkursu
1.

Przeprowadzenie Konkursu zostanie poprzedzone odprawą techniczną dla
Uczestników Konkursu celem potwierdzenia obecności, zapoznania się ze
stanowiskami i warunkami pracy oraz przygotowania się do udziału w
Konkursie.

2.

Odprawa techniczna odbędzie się w miejscu i dniu przeprowadzenia
Konkursu o godz. 10.30.

3.

Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 14 października 2017 r. i
rozpocznie się o godzinie 11.00.

4.

Konkurs

polega

na

przygotowaniu

na

oczach

publiczności,

przez

Uczesntików jednego dania głównego z dziczyzny i dodatków zapewnionych
przez Organizatora.
5.

Organizator zapewnia Uczestnikom Konkursu:
1)

mięso z dziczyzny w postaci: 1 kg łopatki z dzika bez kości, albo 1 kg
schabu z jelenia, albo 1kg szynki z jelenia – do wyboru Uczestników.

6.

2)

przyprawy, zioła, dodatki.

3)

stanowiska pracy wyposażone w kuchnię dwupalnikową i stół roboczy.

Drobny sprzęt gastronomiczny taki jak garnki, patelnie, noże, deski do
krojenia, miski, naczynia itd. narzędzia niezbędne do przygotowania oraz
serwowania potrawy Uczestnicy zapewniają we własnym zakresie.

7.

Każdy

Uczestnik

konkursu

pokrywa

koszty

swojego

przejazdu

do

miejsca przeprowadzenia Konkursu.
8.

Każdy Uczestnik biorący udział w Konkursie ma za zadanie przedstawić do
oceny Jury jedno danie główne z dziczyzny zaaranżowane na talerzu lub
półmisku oraz 6 porcji dania konkursowego dla Jury.

9.

Na przygotowanie dania konkursowego każdy z Uczestników biorących
udział w Konkursie ma maksymalnie 2 godziny.

10.

Przygotowane przez Uczestników Konkursu dania konkursowe zostaną
wyeksponowane w przygotowanym przez Organizatora miejscu.

11.

Organizator zapewnia stoły do ekspozycji dań konkursowych.

§7
Wybór zwycięzców
1.

Wykonane przez Uczestników dania konkursowe będą oceniane przez 5
osobowe Jury składające się z: Przewodniczącego Jury – Pan Wojciecha
Charewicza, dwóch członków Jury powołanych przez Organizatora oraz 2
członków Jury wybranych losowo przez Przewodniczącego Jury spośród
widzów obserwujących Konkurs.

2.

Każdy z Jurorów może przyznać maksymalnie po 60 punktów dla każdego z
dań konkursowych. Punkty przyznane przez Jurorów będą sumowane.
Maksymalnie Jury może przyznać potrawie 300 punktów.

3.

Ocena dań konkursowych Jury przeprowadzi na podstawie następujących
kryteriów:
1)

smak dania

(od 0 do 30 punktów);

2)

wygląd dania (od 0 d0 10 punktów);

3)

związek potrawy z polską tradycją kulinarną (od 0 do 10 pkt);

4)

użycie dodatków do potrawy np.: sosy, surówki, kasze, warzywa itp.
(od 0 do 10 pkt.)

4.

Obrady Jury są niejawne.

5.

Jury ma prawo zdyskwalifikować Uczestnika i odmówić mu przyznania
nagrody w przypadku gdy:
1)

Danie konkursowe nie zostało wykonane w czasie trwania Konkursu;

2)

Uczestnik naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu.

§8
Nagrody konkursowe i termin ich wręczenia
1.

Spośród Uczestników biorących udział w Konkursie Jury wybierze trzech
Uczestników, których dania konkursowe otrzymały najwyższą łączną ilość
punktów.

2.

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi po zakończeniu obrad przez Jury.

3.

Werdykt Jury jest ostateczny.

4.

Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają Nagrody.
1)

I miejsce:

NAGRODA RZECZOWA;

2)

II miejsce: NAGRODA RZECZOWA;

3)

III miejsce: NAGRODA RZECZOWA;

5.

Każda startująca w Konkursie osoba otrzyma dyplom uczestnictwa.

6.

Nagrody zwycięzcom i dyplomy za uczestnictwo wręczą osoby wskazane
przez Organizatora Konkursu.

7.

W przypadkach, w których Organizator będzie płatnikiem podatku tj.
zobowiązany będzie do pobrania i odprowadzenia właściwemu urzędowi
skarbowemu podatku dochodowego od przyznanych w ust. 3

Nagród,

Organizator przyzna Zwycięzcy dodatkową nagrodę pieniężną o wartości
11,11 % nagrody głównej, która nie będzie podlegać wypłacie na rzecz
Zwycięzcy

Konkursu,

lecz

zostanie

przeznaczona

(potrącona)

przez

Organizatora na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej.
8.

Nagrody powinny być odebrane osobiście przez Uczestników w dniu
14.10.2017 r., po ogłoszeniu wyników, w trakcie uroczystego wręczania
nagród.

9.

Nagroda nie podlega zamianie na inne nagrody lub ekwiwalent pieniężny.

10.

Odmowa
leżących

przyjęcia
po

stronie

Nagrody,

niedostarczenie

Zwycięzcy,

w

Nagrody

szczególności:

z

wskutek

przyczyn
podania

nieprawidłowych danych, niepełnych danych, lub nieodebranie Nagrody w
terminie, oznacza utratę prawa do Nagrody.
§9
Przetwarzanie danych osobowych
1.

Biorąc udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 tj. z
późniejszymi zmianami) przez Organizatora.

2.

Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator.

3.

Dane

osobowe

zbierane

są

na

podstawie

wypełnionego

formularza

zgłoszeniowego.
4.

Zakres zbieranych i przetwarzanych danych osobowych:
- imię,
- nazwisko,
- adres zamieszkania,
- numer telefonu komórkowego
- adres e-mail

5.

Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie na
zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności w celu
opublikowania wyników Konkursu oraz przekazania zwycięzcy nagrody
konkursowej,

chyba

zgodę

przetwarzanie

na

marketingowych.

że

Uczestnik Konkursu
jego

danych

wyrazi

odrębną pisemną

osobowych

w

celach

Dane osobowe ww. osób przetwarzane będą przy

zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zmianami).
6.

Administrator Danych Osobowych zobowiązuje się dochowania wszelkiej
staranności

przy zbieraniu, przetwarzaniu oraz przechowywaniu danych

osobowych uczestników Konkursu oraz przestrzeganie zaleceń Głównego
Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych.
7.

Podanie

danych

osobowych

ma

charakter

dobrowolny.

Uczestnicy

konkurs mają prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania,
aktualizacji, uzupełniania i usuwania.
§ 10
Reklamacje
1.

Reklamacje związane z Konkursem należy składać w formie pisemnej na
adres

Organizatora,

z

dopiskiem

„Konkurs

w

myśliwskiej

kuchni

-

Reklamacja” w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu.
2.

Reklamacja winna zawierać

imię,

nazwisko,

dokładny adres, adres

e-

mail, osoby składającej jak i dokładny opis i powód reklamacji.
3.

W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty,
decyduje data stempla pocztowego.

5.

Złożone reklamacje będą

rozpatrywane

przez

Komisję Reklamacyjną w

terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
6.

Zainteresowani, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem
poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia
reklamacji przez Komisję Reklamacyjną.

7.

Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.
§ 11
Postanowienia końcowe

1.

Warunkiem odbycia się Konkursu jest udział co najmniej 4 Uczestników.

2.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego Konkursu jeżeli
nie zgłosi się wymagane minimum Uczestników lub z powodu odwołania
wydarzenia „Hubertus Arena 2017”.

3.

Laureaci Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie swojego imienia i
nazwiska

lub

firmy,

przedsiębiorstwa

w

materiałach

promocyjnych

związanych z Konkursem, w szczególności na stronach internetowych
Organizatora, a także zgadzają się na ich wykorzystywanie ich wizerunku w
celach promocyjnych i marketingowych przez Organizatora.
4.

W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego i inne przepisy prawa polskiego.

5.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

