REGULAMIN KONKURSU NA FOTOGRAFIĘ I PRZEPIS
„Zostań chefem KUKBUK-a”
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs kulinarnofotograficzny pod nazwą „Zostań chefem KUKBUK-a” (zwany dalej „Konkursem”).
2. Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu Ustawy z dnia 29
lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r., Nr 4 Poz. 27 ze
zm.).
3. Konkurs odbywa się z zachowaniem zasad dotyczących ochrony danych osobowych
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2015
r. poz. 2135 ze zm.).
4. Organizatorem Konkursu jest spółka KUKBUK sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02705), przy ul. Czerniowieckiej 4b, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000434048 (zwana dalej
„Organizatorem”).
5. Konkurs trwa od 01.02.2016 r. do 31.12.2016 r. (do godziny 23:59).
6. Konkurs podzielony jest na 10 części Odcinków miesięcznych (w kolejnych miesiącach
od lutego 2016 r. do listopada 2016 r.) oraz Część finałową (grudzień 2016 r.).
7. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej:
www.kukbuk.com.pl..
§2
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. W Konkursie może wziąć udział pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność
do czynności prawnych (zwana dalej „Uczestnikiem”).
2. Warunkiem udziału w Konkursie jest dodanie przez Uczestnika autorskiego przepisu na
danie (dalej zwanego „Przepisem”) oraz wykonanego przez Uczestnika zdjęcia
przedstawiającego to danie (dalej zwanego „Zdjęciem”). Dodawanie Przepisów oraz
Zdjęć jest możliwe wyłącznie po zalogowaniu się przez Uczestnika za pośrednictwem
portalu http://www.facebook.com lub przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie
internetowej Organizatora http://www.kukbuk.com.pl/.
3. Przepis i Zdjęcie o którym mowa powyżej, musi przedstawiać jedno, to samo wybrane
i przygotowane przez Uczestnika danie zgodne z tematem zadania konkursowego
obowiązującego w danym Odcinku miesięcznym, ogłoszonym przez Organizatora
w sposób określony w ust. 4 poniżej.
4. Temat zadania konkursowego obowiązującego w danym Odcinku miesięcznym
ogłaszany jest przez Organizatora pierwszego dnia danego miesiąca poprzez
umieszczenie informacji na stronie internetowej Organizatora http://www.kukbuk.com.pl/.
5. Podczas dodawania Przepisu oraz Zdjęcia w sposób, o którym mowa w ust. 2 powyżej
Uczestnik zostanie poproszony o podanie dodatkowych danych niezbędnych dla potrzeb
przeprowadzenia Konkursu:

a. imię i nazwisko;
b. adres e-mail.
6. Zdjęcia mogą być dodawane w sposób określony w ust. 2 od daty ogłoszenia tematu
danego Odcinka miesięcznego do ostatniego dnia tego miesiąca (do godziny 23:59).
7. W danym Odcinku miesięcznym Konkursu każdy Uczestnik ma prawo do zamieszczenia
nie więcej niż jednego Przepisu i Zdjęcia.
8. Laureat pierwszego miejsca w Odcinku miesięcznym nie może zamieszczać Zdjęć
i Przepisów w kolejnych Odcinkach miesięcznych.
9. Nie jest dozwolone zamieszczanie zdjęć i przepisów, które zanim konkurs się rozpoczął
były publikowane na stronie kukbuk.com.pl.
10. W przypadku zamieszczenia Przepisów i Zdjęć przez Uczestników niezgodnie z ust. 3, 6,
7 i 8 powyżej, nie będą one uwzględniane przy wyłanianiu laureatów Odcinków
miesięcznych Konkursu, zaś Organizator jest uprawniony do ich usunięcia.
11. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z:
a. oświadczeniem przez Uczestnika, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone
prawami osób trzecich autorskie prawa majątkowe i niemajątkowe do przesyłanego
Przepisu i Zdjęcia, oraz że nie mają miejsca żadne okoliczności, które mogłyby
narazić Organizatora Konkursu na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu
jego rozpowszechniania;
b. udzieleniem Organizatorowi nieograniczonej czasowo i terytorialnie, nieodpłatnej
i niewyłącznej licencji do rozpowszechniania Przepisu i Zdjęcia poprzez jego
udostępnienie na profilu Facebook’owym Organizatora znajdującego się pod
adresem: https://www.facebook.com/kukbuk oraz na stronie internetowej
Organizatora http://www.kukbuk.com.pl/;
c. udzieleniem Organizatorowi nieograniczonej czasowo i terytorialnie, nieodpłatnej
i niewyłącznej licencji do rozpowszechniania Przepisu i Zdjęcia poprzez jego
publikację w wybranym przez Organizatora numerze czasopisma KUKBUK.
12. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy lub współpracownicy Organizatora.
§3
NAGRODA
1. Nagrodą w poszczególnych odcinkach miesięcznych Konkursu jest zestaw akcesoriów
KUKBUK-a z zastrzeżeniem postanowień § 8 ust. 2 i 3 Regulaminu.
2. Laureaci Odcinków miesięcznych (laureaci pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca)
wybrani w sposób przewidziany w § 4 Regulaminu otrzymają nagrodę, wskazaną w ust. 1
powyżej. Laureaci pierwszego miejsca w danym Odcinku miesięcznym awansują również
automatycznie do Części finałowej Konkursu, o której mowa w § 5.
3. Nagroda zostanie przesłana na adres korespondencyjny wskazany Organizatorowi przez
laureata – po uprzednim uzgodnieniu za pośrednictwem poczty elektronicznej.
4. Nagroda w Konkursie nie może zostać wymieniona na ekwiwalent pieniężny.
5. Nagrodą główną, którą otrzyma laureat Części finałowej Konkursu, jest nagroda
pieniężna lub nagroda rzeczowa o równowartości 5.000,00 zł oraz publikacja
zwycięskiego materiału uzgodnionego z redakcją w magazynie KUKBUK w 2017 r.
6. Dwie wyróżnione osoby, poza zwycięzcą, otrzymają roczną prenumeratę magazynu
KUKBUK.

7. Sposób odbioru nagrody głównej zostanie indywidualnie ustalony z laureatem Części
finałowej Konkursu.
§4
ZASADY WYŁONIENIA ZWYCIĘZCÓW ODCINKÓW MIESIĘCZNYCH
1. Wskazanie laureatów Odcinków miesięcznych odbędzie się na warunkach i zasadach
wskazanych poniżej.
2. Nagroda, o której mowa w § 3 ust. 1 zostanie przyznana Uczestnikom, których Przepis
i Zdjęcie uzyskają największą ilość głosów oddanych przez internautów. Na podstawie
wyników głosowania, w każdym Odcinku miesięcznym zostaną wyłonieni laureaci
pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca.
3. Oddanie głosu w Konkursie jest możliwe wyłącznie po zalogowaniu się za
pośrednictwem portalu http://www.facebook.com lub przez formularz do logowania
dostępny na stronie internetowej Organizatora http://www.kukbuk.com.pl/.
4. Każdy z głosujących w Konkursie może oddać tylko jeden głos. W przypadku
stwierdzenia przez Organizatora jakichkolwiek prób nieuczciwego wpływania na wyniki
głosowania, Przepisy i Zdjęcia zamieszczone przez Uczestnika, w stosunku do których
takie działania zostaną stwierdzone, nie będą uwzględniane przy wyłanianiu laureatów
Odcinków miesięcznych Konkursu, zaś Organizator jest uprawniony do ich usunięcia.
5. Głosowanie rozpoczyna wraz z dodaniem pierwszego zdjęcia w danym Odcinku
miesięcznym i kończy się w ostatnim dniu tego miesiąca (o godzinie 23:59).
6. Imiona i nazwiska laureatów Odcinków miesięcznych zostaną ogłoszone w pierwszym
dniu roboczym kolejnego miesiąca na stronie internetowej Organizatora
http://www.kukbuk.com.pl.
7. Biorąc udział w Konkursie Uczestnicy wyrażają zgodę na udostępnienie w przypadku
wygranej ich danych osobowych w zakresie oraz w sposób określony w ust. 6 powyżej.
8. Niezależnie od ogłoszenia laureatów w sposób, o którym mowa w ust. 6 powyżej,
laureaci Odcinków miesięcznych zostaną indywidualnie poinformowani przez
Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w procesie
rejestracji.
§5
CZĘŚĆ FINAŁOWA
1. Uczestnikami Części finałowej Konkursu są laureaci pierwszych miejsc poszczególnych
Odcinków miesięcznych Konkursu, wybrani zgodnie z § 4 ust. 2 Regulaminu.
2. Zwycięzca Części finałowej wyłaniany jest spośród Uczestników Części finałowej przez
Komisję stworzoną przez Organizatora, w skład której wejdą osoby wskazane przez
Organizatora.
3. Komisja działa kolegialnie. Z posiedzeń Komisji zostanie sporządzony pisemny protokół
podpisywany przez wszystkich członków Komisji i przechowywany przez Organizatora.
4. W Części finałowej Uczestnicy zostaną poproszeni o wykonanie kolejnego, jednego
Przepisu i Zdjęcia zgodnych z tematem Części Finałowej ogłoszonym przez Organizatora
i ich dodanie w sposób określony w § 2 ust. 2 Regulaminu.

5. Temat zadania obowiązującego w Części Finałowej zostanie ogłoszony w dniu
01.12.2016 r. poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Organizatora
http://www.kukbuk.com.pl/.
6. Nagroda główna o której mowa w § 3 ust. 5 zostanie przyznana Uczestnikowi, którego
Przepis i Zdjęcie zostaną wybrane przez Komisję w oparciu o następujące kryteria:
pomysłowość, wygląd dania, atrakcyjność kulinarna wykonania zadania.
7. Imię i nazwisko zwycięzcy Części finałowej Konkursu zostanie ogłoszone w terminie do
10 dni od daty zakończenia Konkursu wskazanej w § 1 ust. 5 na stronie internetowej
Organizatora http://www.kukbuk.com.pl. Postanowienia § 4 ust. 7 i 8 Regulaminu stosuje
się odpowiednio.
§6
REKLAMACJE
1. Reklamacje mogą być zgłaszane przez każdego Uczestnika konkursu w formie pisemnej
bezpośrednio na adres email konkurs@kukbuk.com.pl.
2. Postępowanie reklamacyjne trwa 7 dni. O wyniku postępowania reklamacyjnego Komisja
powiadamia Uczestnika Konkursu zgłaszającego reklamację.
§7
PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest KUKBUK sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie (02-705), przy ul. Czerniowieckiej 4b, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000434048.
2. Kontakt z administratorem danych możliwy jest pod adresem e-mail:
redakcja@kukbuk.com.pl.
3. Administrator danych osobowych informuje, że każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo
wglądu w swoje dane osobowe oraz prawo do ich poprawienia.
4. Administrator danych oświadcza, że nie przetwarza i nie zamierza przetwarzać danych
wrażliwych (sensytywnych) w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
§8
PODATEK DOCHODOWY
1. Nagrody otrzymane przez Uczestników Konkursu stanowią dochód związany
z uczestnictwem w Konkursie w rozumieniu art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 51,
poz. 307 z późn. zm.) (zwana dalej "ustawą o pdof").
2. W przypadku, gdy wartość nagrody, otrzymanej przez Uczestnika Konkursu w Odcinku
miesięcznym będącej towarem nie przekracza jednorazowo kwoty określonej w art. 21
ust. 1 pkt 68 ustawy o pdof dochód z tego tytułu nie podlega opodatkowaniu podatkiem
dochodowym od osób fizycznych (na podstawie art. 21. ust 1 pkt 68 ustawy o pdof).

3. W przypadku, gdy wartość nagród, o których mowa w § 3 ust. 1 przekroczy kwotę
wskazaną w ust. 2 powyżej laureaci Odcinków miesięcznych otrzymają dodatkową
nagrodę pieniężną w odpowiedniej wysokości, przeznaczoną na pokrycie
zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wygranych
w konkursach w wysokości 10% wartości uzyskanej w Konkursie nagrody. Dodatkową
nagrodę pieniężną w wysokości należnego podatku otrzyma również Laureat Części
finałowej obok nagrody, o której mowa § 3 ust. Regulaminu.
4. Dodatkowe nagrody pieniężne, o których mowa w ust. 3 powyżej, nie zostaną wydane
zwycięzcom tylko zostaną potrącone przez Organizatora na poczet należnego podatku
dochodowego od osób fizycznych i przekazane na rachunek właściwego organu
skarbowego.
5. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu nie dotyczy nagród
otrzymanych przez Uczestnika Konkursu w związku z prowadzoną przez niego
działalnością gospodarczą. W takim przypadku nagrody stanowią przychód z działalności
gospodarczej.
§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału
w Konkursie.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Niezależnie od postanowień § 2 ust. 10 oraz § 4 ust. 4 powyżej, Organizator zastrzega
sobie prawo usunięcia Przepisów i Zdjęć zamieszczonych przez Uczestnika Konkursu
w razie naruszenia przez tego Uczestnika przepisów prawa, postanowień niniejszego
Regulaminu lub podejmowania przez niego działań sprzecznych z dobrymi obyczajami,
w tym zwłaszcza mających na celu obejście prawa lub niniejszego Regulaminu.

