
 REGULAMIN KONKURSU 

„Przepis na Kopernika! Piernikowy Konkurs Kulinarny.” 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu pod nazwą  „Przepis na Kopernika! Piernikowy Konkurs Kulinarny" 

zwany dalej „Konkursem” jest LOOKINGOOD sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu ul. Żółkiewskiego 28/32, 

NIP: 879261094, wpisana do rekejesru przedsiebiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

588377 przez Sąd Rejonowy w Toruniu,VII Wydział Gospodarczy KRS

2. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady i warunki na jakich odbywa się  

Konkurs, w tym postępowanie reklamacyjne. 

3. Konkurs odbywać się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie od dnia 04.08.2017 

roku do dnia 31.08.2017 roku. 

4. Uczestnikiem konkursu,  zwanym  dalej  „Uczestnikiem”  może  być  osoba  fizyczna,  pełnoletnia  i 

mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba niepełnoletnia może przystąpić do konkursu pod 

warunkiem zgody  jej  rodziców  lub  opiekunów  prawnych,  którzy  gwarantują  wypełnienie  przez  nią 

warunków Regulaminu. 

5. Z możliwości udziału w Konkursie wyłącza się pracowników, członków zarządu i przedstawicieli  

Organizatora, Fundatora i Fabryki Cukierniczej Kopernik S.A. oraz członków ich najbliższych rodzin tj. 

wstępnych,  zstępnych,  rodzeństwo,  małżonków,  rodziców małżonków i  osoby pozostające  z  nimi  w 

stosunku przysposobienia. 

§ 2. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU 

1. Aby wziąć udziału w Konkursie Uczestnik musi w okresie wskazanym w §1 ust. 3 Regulaminu :  

a) przesłać przepis na danie z dodatkiem pierników wraz z maksymalnie 3 zdjęciami (min. 3200x2300 

px) za pośrednictwem serwisu www.konkurs.kopernik.com.pl, a ponadto: 

- wybrać jedną z kategorii: desery, wypieki, wytrawnie,  

- podać swój adres mailowy, numer telefonu, adres na który (w przypadku wygranej) zostanie wysłana 

nagroda ,

 opublikować  przepis:  na  swoim blogu  wraz  z  informacją  o  konkursie  oraz  linkiem  do  strony 

konkursowej:  konkurs.kopernik.com.pl  lub/i  na  własnym  lub  prowadzonym  profilu  w  mediach 

społecznościowych  (np.  Facebook,  Instagram,  Twitter  lub  innych)  wraz  z  hasztagiem 

#przepisnakopernika  (publikując  w social  mediach  ustaw -  Grono odbiorców:  Publiczne  /  dostęp  do 

Twojego konta jako publiczny),

 w konkursie biorą udział przepisy i zdjęcia opublikowane po 4.08.2017

b) zaakceptować  postanowienia  Regulaminu,                             

c) wyrazić  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  podanych  w  Serwisie  na  potrzeby realizacji  

Konkursu,        

d) złożyć  oświadczenia  o  autorstwie  elementów  Zgłoszenia  i  przysługiwaniu  praw  autorskich,  

e) kliknąć przycisk „Wyślij”.

http://www.konkurs.kopernik.com.pl/
http://konkurs.kopernik.com.pl/


2.  Za moment dokonania Zgłoszenia, zgodnie z procedurą wskazaną w ust.  1 powyżej,  uznaje się  

moment rejestracji Zgłoszenia przez system informatyczny Serwisu.

3. Uczestnik  uprawniony  jest  do  przesłania  dowolnej  liczby  zgłoszeń.  Po  przesłaniu  Zgłoszenia, 

Uczestnik nie ma możliwości jego edycji. 

4. Uczestnik  przesyłając  Zgłoszenie,  oświadcza,  że  jest  autorem  wszystkich  jego  elementów  lub 

posiada zgodę innych autorów na wykorzystanie tych elementów, których autorem nie jest i nie narusza  

jakichkolwiek  praw osób  trzecich,  nie  jest  obciążone  żadnymi  wadami  prawnymi,  roszczeniami  lub 

prawami osób trzecich oraz bierze na siebie pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia 

będzie  sobie  rościć  prawa  do  elementów  Zgłoszenia.          

§ 3. PRZYZNAWANIE NAGRÓD 

1. Rozwiązanie zadania konkursowego będzie oceniane przez pięcio osobową komisję konkursową, 

powołaną przez Organizatora, zwaną dalej „Komisją Konkursową”.

2. Komisja  Konkursowa  dokona  oceny  nadesłanych  zgłoszeń,  uwzględniając  w  szczególności  ich 

oryginalność, kreatywność i pomysłowość i wyłoni 32 zwycięskie rozwiązania, których autorom przyzna: 

jedną nagrodę pierwszego stopnia, jedną drugiego stopnia i 30 nagród trzeciego stopnia.

3. Ocena ogólna opierać się będzie na następujcych ocenach składowych – ocenie przepisu, ocenie 

zdjęcia, ocenie wpisów na blogu lub/i w serwisach społecznościowych. 

4. Ocena  zgłoszeń  konkursowych  dokonywana  przez  Komisję  Konkursową  będzie  w  pełni 

subiektywna, przy uwzględnieniu kryteriów wskazanych w ust. 3 powyżej.

§ 4. NAGRODY 

1. Fundatorem Nagród jest  SOS MUSIC Remigiusz Trawiński  i  Wojciech Zaguła  Spółka Jawna  z 

siedzibą  w  Toruniu  przy  ul.  Jagiellońskiej  20/1,  zarejestrowaną  w  rejestrze  przedsiębiorców 

prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS 0000301257, NIP: 956-210-71-79  -  w imieniu Fabryki Cukierniczej Kopernik S.A. 

2. Nagrodami w Konkursie są: 

a) za zajęcie pierwszego miejsca - voucher na dowolną wycieczkę dla dwóch osób z biura podrózy 

Rainbow o wartości 5000 zł brutto, 

WARUNKI WYKORZYSTANIA BONÓW WAKACYJNYCH:

 Bon można wykorzystać przy zakupie dowolnej imprezy turystycznej lub biletu na lot czarterowy z 

oferty Rainbow. 

 Bon jest ważny przez okres jednego roku od daty jego wydania. 

 Bon jest kodem alfanumerycznym i może występować w formie papierowej z pieczątką i podpisem 

pracownika na odwrocie lub tylko w formie elektronicznej. 

 Bon nie może być zamieniany na gotówkę. 

 Jeżeli wybrana impreza będzie tańsza niż wartość wyrażona bonem, różnica powstała w cenie nie 

będzie zwracana. 



 Jeżeli wybrana impreza będzie droższa niż wartość wyrażona bonem, Klient może dopłacić powstałą 

różnicę przelewem lub gotówką. 

 Bon może być realizowany wyłącznie w oddziałach Rainbow i Call Center. 

 Realizacja bonu następuje poprzez podanie kodu bonu pracownikowi obsługującemu rezerwację. 

Wprowadzenie kodu bonu do rezerwacji skutkuje zmianą statusu bonu na wykorzystany. 

 Rainbow nie ponosi  odpowiedzialności  za bony zakupione poza siecią sprzedaży Rainbow i  nie 

może zagwarantować, iż będą one honorowane. 

 Bon  Wakacyjny  można  łączyć  z  wszelkimi  promocjami  Rainbow,  w  tym także  z  ofertami  last 

minute.

b) za zajęcie drugiego miejsca - voucher na weekend w Toruniu dla 2 osób w Hotelu 1231 o wartości  

2500 zł.

WARUNKI WYKORZYSTANIA VOUCHERA:

 Voucher upoważnia do 2 noclegów w pokoju dwuosobowym wraz ze śniadaniem i parkingiem w 

Hotelu 1231 w Toruniu.

 Voucher  zapewnia  1500 zł  do  wykorzystania  w Restauracji  Hotelu  1231  lub  na  inne  usługi 

świadczone przez Hotel podczas pobytu.

 W przypadku wydania mniejszej kwoty niż założona, różnica nie będzie zwracana.

 W przypadku wydania większej kwoty, będzie możliwość dopłaty za różnice.

 Przed dokonaniem rezerwacji należy powiadomić recepcję telefonicznie o chęci wykorzystania 

vouchera na pobyt w Hotelu 1231.

 Voucher ważny do końca 2017 roku.

 Voucher nie obowiązuje w okresie sylwestrowym (31.12-01.01)

 

c) za zajęcie miejsca od 2 do 32 – publikacja zgłoszonego przepisu w książce o tytule „Przepis na 

Kopernika! Piernikowy Konkurs Kulinarny“, 3 egzemplarze tejże publikacji oraz zestaw pierników o 

wartości 100 zł, łączna wartość nanagrody wynosi 160 zł brutto.                

3.  Do wartości każdej nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w kwocie stanowiącej 

10% wartości  danej  nagrody.  Zgodnie  z  ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych laureat  

Konkursu (zwany dalej „Laureatem” lub „Zwycięzcą”) obciążony zostanie podatkiem dochodowym z 

tytułu wygranej w wysokości 10% wartości nagrody i zgadza się na potrącenie stosownej zaliczki na 

podatek z tego tytułu przez Fundatora Nagród. Fundator Nagród, jako płatnik zryczałtowanego podatku 

dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem laureatowi Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi 

do  właściwego  Urzędu  Skarbowego  zryczałtowany  podatek  dochodowy  należny  z  tytułu  wygranej.  

Zwycięzca jest zobowiązany przekazać wszelkie dane, niezbędne do wypełnienia obowiązków płatnika  

do dnia 15.09.2017 roku. 

6. Laureatom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia wyboru szczególnych właściwości nagrody ani do 



otrzymania jej ekwiwalentu. Prawo do nagrody nie może być przeniesione na rzecz osób trzecich. 

§ 5. OGŁOSZENIE WYNIKÓW, WYDANIE NAGRÓD 

1. O wygranej Zwycięzca zostanie poinformowany mailowo (na adres email podany w zgłoszeniu) lub 

telefonicznie (na numer podany w zgłoszeniu) do dnia 08.09.2017 roku. 

2. Nagrody zostaną wysłane na adres podany przez Zwycięzcę Konkursu,  za pośrednictwem firmy 

kurierskiej, w terminie do 22.09.2017 roku. Przy czym nagroda w postaci publikacji ksiązki kucharskiej o 

tytule“Przepis na Kopernika“ zostanie przesłana do dnia 30.10.2017 roku.

3.  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,  jeśli  Organizator  zażąda  zawarcia  Umowy.  Umowa  winna  być  podpisana  w  obecności 

kuriera dostarczającego nagrodę i wydana temu kurierowi. W przypadku odmowy podpisania nagrody 

Laureat traci prawo do nagrody. 

§ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

1. Organizator może wykluczyć Uczestnika z Konkursu w przypadku gdy:

a) treść rozwiązania zadania konkursowego przez Uczestnika jest niezgodna z Regulaminem, jak również 

gdy zawiera  treści  wulgarne  lub  obraźliwe  lub  jest  niezgodna  z  dobrymi  obyczajami  albo  prawem 

powszechnie obowiązującym, 

b) zadanie konkursowe nie zostało samodzielnie wykonane przez Uczestnika lub narusza prawa osób 

trzecich. 

c) Uczestnik w inny sposób narusza Regulamin lub działa w sposób oczywiście nieuczciwy. . 

2. 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. 

§ 7. PRAWA AUTORSKIE 

1. Uczestnik  oświadcza,  że  wykonał  zadanie  konkursowe  samodzielnie  oraz,  że  przysługują  mu 

wyłączne  i  nieograniczone  autorskie  prawa  majątkowe  oraz  autorskie  prawa  osobiste  do  treści  

rozwiązania  zadania  konkursowego.  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 

§ 8. DANE OSOBOWE 



1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. 

2. Podanie danych osobowych jest dobrwolne, przy czym udział w Konkursie możliwy jest wyłącznie 

przy  wyrażeniu  przez  Uczestnika  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych  wskazanych  w 

Regulaminie, na cele związane z realizacją Konkursu. Wycofanie zgody jest jednoznaczne z wycofaniem 

swojego udziału z Konkursu.

3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu wyłonienia laureatów Konkursu, 

doręczenia nagród oraz dokonania rozliczeń podatkowych z tytułu uzyskanej w Konkursie wygranej. 

4. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści  swoich danych oraz ich poprawiania,  a także 

wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych i żądania ich usunięcia. 

§ 9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

1. Do  dnia  30.09.2017  roku  można  zgłaszać  do  Organizatora  wszelkie  reklamacje  dotyczące 

Konkursu. Reklamacja może zostać złożona w formie pisemnej na adres Lookin' Good sp. z o.o.,  ul.  

Żółkiewskiego 28/32 pom. 15, 87-100 Toruń lub  na adres email: konkurs@kopernik.com.pl. 

2.  Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania. 

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin  Konkursu  jest  dostępny  na  stronie  www.konkurs.kopernik.com.pl  oraz  w  siedzibie 

Organizatora. 

2. Organizator  oświadcza,  że  Konkurs  nie  jest  grą  losową,  loterią  fantową,  zakładem wzajemnym, 

loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku. 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 – umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych 



Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu „Przepis na Kopernika! Piernikowy Konkurs Kulinarny.” 

Miasto ….., dnia............2017 roku

UMOWA O PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH 

zawarta pomiędzy  :

…………………………………………………………….., zamieszkałym/z siedzibą w  

……………………………………………………………..,  nr  PESEL 

……………………………………………………………, 

zwanym dalej Autorem

a

Fabryka  Cukiernicza  Kopernik  S.A.,  z  siedzibą  w  Toruniu,  kod  pocztowy  87-100,  przy  ul. 

Stanisława  Żółkiewskiego  34,  NIP:  879-016-84-58,  Zarejestrowaną  w  rejestrze  przedsiębiorców 

KRS, Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 

KRS 0000005182, 

reprezentowaną przez:...........

zwaną dalej Nabywcą

§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: 

 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;

 wprowadzanie oraz zapisywanie w pamięci komputera, wprowadzanie do sieci informatycznych, w 

tym do sieci Internet;



 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;

 wyświetlanie,  eksponowanie  w  miejscach  sprzedaży  lub  świadczenia  usług  przez  Nabywcę; 

używanie  we  wszystkich  formach  reklamy,  w  tym także  za  pośrednictwem wszelkich  środków 

masowego przekazywania;

 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;

 przekazywanie; 

 przechowywanie;

 dokonywanie wydruków; 

 tłumaczenie, modernizowanie, przystosowywanie, zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany w 

utworze;

 rozpowszechnianie, w tym udzielanie innym podmiotom licencji na korzystanie, użyczenie lub 

najem,

 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 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 „Przepis na Kopernika! Piernikowy Konkurs Kulinarny.” i po otrzymaniu nagrody.  

§6 

1. W  sprawach  nieuregulowanych  w  niniejszej  umowie  mają  zastosowanie  przepisy  powszechnie 

obowiązujące. 

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej jako aneks do niniejszej umowy, pod rygorem 

nieważności. 

3. W przypadku  sporów wynikających  z  treści  niniejszej  umowy rozstrzygał  będzie  sąd  właściwy 

miejscowo dla siedziby Nabywcy. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

…………………………………                                                          …………………………….. 
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