Podziel się pomysłem na kompozycję śniadaniową z ciastkami belVita i wygraj
nagrody - regulamin konkursu na Rogalikblog.pl.

1. Organizatorem konkursu jest Magdalena Kozłowska, prowadząca blog
Rogalikblog.pl.
2. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na blogu Rogalikblog.pl.
3. W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne zamieszkałe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły 18 rok życia oraz posiadają pełną zdolność
do czynności prawnych.
4. Czas trwania konkursu: od 21września 2013 do 28 września 2013 (do godziny
23.59).
5. Zasady konkursu:
Aby wziąć udział w konkursie pt. ”Zachowaj Smaki Lata”, wystarczy przesłać swój
pomysł w formie przepisu (treść i jedno zdjęcie) na zbilansowane śniadanie z
ciastkami belVita, Aby przygotować taki przepis, wystarczy połączyć ciastka belVita z
ulubionymi dodatkami, np. owocami lub napojem mlecznym. Oceniana będzie
pomysłowość, kreatywne nawiązanie do tytułu konkursu oraz interesujący,
nietypowy przepis i estetyczne zdjęcie.
6. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jeden przepis ze zdjęciem.
7. Zgłoszenia konkursowe należy przesyłać na adres e-mail: blue_megi@gazeta.pl.
Wraz z odpowiedziami należy przesłać swoje dane: imię i nazwisko, dokładny adres
pocztowy, na który ma zostać wysłana nagroda oraz telefon kontaktowy.
8. W temacie e-maila ze zgłoszeniem konkursowym należy wpisać: Konkurs marki
belVita.
9. Elementem niezbędnym dla przeprowadzenia konkursu jest podanie danych
osobowych uczestnika i udzielenie zgody na ich przetwarzanie przez Organizatora;
brak oświadczenia zawierającego powyższe elementy w treści maila, w którym
dokonuje się zgłoszenia, powoduje, że zgłoszenie jest nieskuteczne, a wzięcie udziału
w konkursie niemożliwe.
10. Sponsorem nagród jest Mondelez Polska S.A. (marka belVita) z siedzibą
w Warszawie, ul. Domaniewska 49,

02-672 Warszawa, wpisana do Rejestru

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 213916, posiadająca NIP:
521-012-27-98.
11. Regulamin przewiduje 3 zwycięzców konkursu. Nagrodami w konkursie są:


I miejsce – ekspres Tassimo, model T20; zapas kapsułek kawy Tassimo – 6
rodzajów, torba materiałowa i ciasteczka belVita (Musli z owocami, Owoce
Leśne, Pyszne Nadzienie kakaowe z jogurtem naturalnym)



II

miejsce - lunchbox, torba materiałowa i ciasteczka belVita (Musli z

owocami, Owoce Leśne, Pyszne Nadzienie kakaowe z jogurtem naturalnym)


III miejsce - komplet mat śniadaniowych, torba materiałowa i ciasteczka
belVita (Musli z owocami, Owoce Leśne, Pyszne Nadzienie kakaowe z
jogurtem naturalnym)

12. Organizator zastrzega sobie termin powiadomienia zwycięzców konkursu o ich
wygranej drogą e-mailową do 14 dni roboczych, licząc od następnego dnia po
zakończeniu konkursu.
13. Organizator konkursu oraz Sponsor nagród zastrzegają sobie termin dostarczenia
nagród: do 30 dni od daty zakończenia konkursu.
14. Uczestnicy, biorąc udział w konkursie, udzielają Sponsorowi nagród, firmie
Mondelez Polska S.A. (marka belVita), na czas trwania konkursu, licencji na
użytkowanie przesłanych zgłoszeń (zdjęć oraz opisów) na wszystkich znanych
obecnie polach eksploatacji, tj.w szczególności:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie dowolną techniką
egzemplarzy

utworu,

w

tym

techniką

drukarską,

reprograficzną,

zapisu

magnetycznego, techniką cyfrową oraz innymi znanymi w chwili przeniesienia praw
technikami,

wprowadzanie

do

pamięci

komputera;

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono –
wprowadzanie do obrotu w kraju i zagranicą, użyczenie lub najem oryginału albo
egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. b) –
publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie
i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym
w sieciach Internet, extranet oraz intranet, a także w mediach społecznościowych.

15. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu w całości.
W przypadku wszelkich pytań odnośnie konkursu, należy się kontaktować
z Organizatorem konkursu pod adresem e-mail: blue_megi@gazeta.pl

