REGULAMIN KONKURSU „STOŁÓWKOWO, CZYLI SMACZNIE I ZDROWO”
§1 Postanowienia Ogólne
Organizatorem konkursu, który odbywa się w ramach akcji „Stołówkowo, czyli smacznie i zdrowo” (dalej
Konkurs) jest Synertime Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-797 Warszawa), ul. Nowoursynowska
101E, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000291250,
NIP: 9512236147, REGON: 141173151, kapitał zakładowy 150.000 zł (dalej Organizator), która organizuje
Konkurs na zlecenie Nestlé Polska S. A. z siedzibą w Warszawie (02-672, Warszawa), ul. Domaniewska 32,
wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025166, NIP:
527-020-39-68, REGON: 010006420, kapitał zakładowy 42.800.000 zł w pełni opłacony (dalej
Zleceniodawca Konkursu).
§2 Cel Konkursu
Konkurs jest częścią akcji pt. „Stołówkowo, czyli smacznie i zdrowo”, która trwa od 2.01.2018 r. do
22.06.2018r. Celem Konkursu jest wsparcie i pomoc szkołom zapewniającym zbiorowe żywienie swoim
uczniom w formie stołówki szkolnej. Zaangażowanie szkół w wyrabianie wśród uczniów dobrych nawyków
związanych z prawidłowym odżywianiem przez przygotowywanie posiłków zgodnie z najnowszymi
wytycznymi dotyczącymi zdrowej i pełnowartościowej diety jest nieocenione. Dlatego Konkurs kładzie
nacisk na edukację i tym samym na ułatwienie pracy szkołom poprzez inspirowanie do wykorzystywania
nowych i ulepszonych receptur.
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§3 Uczestnicy Konkursu
Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie szkoły publiczne i niepubliczne szczebla podstawowego i
gimnazjalnego z całej Polski, które zapewniają zbiorowe żywienie swoim uczniom w formie stołówki
szkolnej, prowadzonej bezpośrednio przez daną szkołę (dalej Uczestnicy). Konkurs nie ma charakteru
indywidualnego, tj. nie mogą w nim brać udziału osoby fizyczne.
Uczestnicy mogą przystąpić do Konkursu poprzez wypełnienie i wysłanie formularza na stronie
www.zyjsmacznieizdrowo.pl, w zakładce „Stołówkowo”, podzakładka „Formularz zgłoszeniowy”
(zgłoszenie konkursowe). Sposób, w jaki formularz powinien być wypełniony i termin jego wysłania
określa par. 4 Regulaminu Konkursu. Wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu.
Przed wypełnieniem i wysłaniem formularza Uczestnicy zobowiązani są zapoznać się z Regulaminem
Konkursu. Przyjmuje się, że Uczestnik, który wysłał formularz w sposób, o którym mowa w ust. 2
powyżej zapoznał się z Regulaminem Konkursu i zaakceptował ten Regulamin.
Ten sam Uczestnik może wysłać tylko jedno zgłoszenie konkursowe – jeśli dany Uczestnik wyśle więcej
niż jedno zgłoszenie konkursowe, tylko pierwsze prawidłowe zgłoszenie konkursowe wysłane przez
tego Uczestnika będzie brane pod uwagę w Konkursie. Natomiast każdy Uczestnik może wziąć udział w
więcej niż jednym cyklu konkursowym, o których mowa w par. 4 ust. 2 Regulaminu Konkursu, w ten
sposób, że jego zgłoszenie konkursowe weźmie udział w cyklu konkursowym, w którym zostało
wysłane zgodnie z ust. 2 powyżej oraz w drugim cyklu konkursowym, z zastrzeżeniem par. 5 ust. 8
Regulaminu Konkursu.
Organizator weryfikuje poprawność każdego zgłoszenia konkursowego pod kątem jego zgodności z
Regulaminem Konkursu (w szczególności Organizator będzie badać, czy zgłoszenie konkursowe zostało
wysłane przez uprawnionego uczestnika, czy formularz został prawidłowo i kompletnie uzupełniony,
itp.). W przypadku braku zgodności zgłoszenia konkursowego z Regulaminem Konkursu, Organizator
pomija dane zgłoszenie konkursowe lub może wezwać Uczestnika do jego uzupełnienia/poprawienia w
wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 7 dni – w razie bezskutecznego upływu ww. terminu,
Organizator pomija dane zgłoszenie konkursowe.
§4 Przebieg i Zasady Konkursu
Konkurs rozpoczyna się 01.03.2018 r. i trwa do 1.06.2018 r. W ww. okresie powinny być wysyłane
zgłoszenia konkursowe przez Uczestników w sposób, o którym mowa w par. 3 ust. 2 Regulaminu
Konkursu.
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Na Konkurs składają się dwa niezależne cykle konkursowe, które rozegrane zostaną w następujących
terminach:
Od 01.03.2018 r. do 13.04.2018 r.
Od 20.04.2018 r. do 01.06.2018 r.
Zadanie konkursowe polega na:
[OBLIGATORYJNIE] przygotowaniu przez Uczestnika autorskiego trzydaniowego „menu
stołówkowego”, tj. przepisów na dania stołówkowe: zupa, drugie danie i deser, uwzględniających
wskazówki żywieniowe i kulinarne, o których mowa w ust. 4 poniżej oraz uwzględniających
obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa; ww. „menu stołówkowe” powinno zawierać nazwę
poszczególnych dań, wskazywać składniki użyte do przygotowania tych dań, ich proporcje oraz
opisywać sposób wykonania, a ponadto powinno zawierać uzasadnienie/wyjaśnienie, dlaczego dane
danie jest smaczne i zdrowe, a w szczególności podkreślić, co Uczestnik zmienił/ulepszył względem
przepisów stosowanych dotychczas;
[FAKULTATYWNIE] wykonaniu przez Uczestnika zdjęć posiłków przygotowanych na bazie ww.
przepisów (zdjęcia nie są elementem obowiązkowym, jeśli jednak będą dołączane, nie powinien się na
tych znajdować wizerunek jakiejkolwiek osoby).
Zleceniodawca Konkursu przygotował i udostępnia na stronie www.zyjsmacznieizdrowo.pl (w zakładce
„Stołówkowo”) oraz na stronie www.nestleprofessional.pl (w zakładce Inspiracje/Triki i porady),
materiały e-learningowe, stworzone w ramach akcji „Stołówkowo, czyli smacznie i zdrowo”, które
zawierają wskazówki żywieniowe i kulinarne, umożliwiające zdobycie nowej wiedzy i pomysłów na
przygotowanie zdrowych posiłków, opracowane przez ekspertów marki NESTLE PROFESSIONAL.
Zadanie konkursowe powinno być wpisane w odpowiednim polu formularza, o którym mowa w par. 3
ust. 2 Regulaminu Konkursu, a jeśli Uczestnik dołącza zdjęcia, powinny być one zapisane w formacie
.jpg, .jpeg lub .png. i plik nie może być większy niż 2 MB.
§5 Rozstrzygnięcie Konkursu, Nagrody i Wyróżnienia
Konkurs będzie rozstrzygany w każdym z dwóch cykli konkursowych, o których mowa w par. 4 ust. 2
Regulaminu Konkursu i wyniki każdego cyklu konkursowego będą podawane w następujących
terminach:
zakończenie pierwszego cyklu konkursowego 13 kwietnia – informacje o zwycięzcach do 19 kwietnia
2018r.,
zakończenie drugiego cyklu konkursowego 1 czerwca - informacje o zwycięzcach do 6 czerwca 2018r.,
poprzez podanie informacji o zwycięskich Uczestnikach w danym cyklu konkursowym (nazwa szkoły i
miejscowość, w której szkoła się znajduje) na stronie internetowej www.zyjsmacznieizdrowo.pl, na co
Uczestnicy wyrażają zgodę. Ponadto, zwycięscy Uczestnicy zostaną powiadomieni przez Organizatora
pocztą elektroniczną (e-mail) lub telefonicznie, o przyznaniu im nagród. Powiadomienie będzie
skierowane na adres mailowy wskazany w zgłoszeniu konkursowym.
W każdym z dwóch cykli konkursowych, o których mowa w par. 4 ust. 2 Regulaminu Konkursu brane
będą pod uwagę prawidłowe zgłoszenia konkursowe wysłane od początku trwania Konkursu do
ostatniego dnia danego cyklu konkursowego, z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej.
Z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej, w każdym z dwóch cyklów konkursowych, o których mowa w par. 4 ust.
2 Regulaminu Konkursu, Organizator:
nagrodzi dwa najlepsze zadania konkursowe – jednodniowym warsztatem o łącznej wartości 700 zł
netto dla wskazanych przez Uczestnika osób przygotowujących posiłki w stołówce szkolnej Uczestnika
(nie więcej niż 10 osób), który zostanie przeprowadzony przez ekspertów marki NESTLE
PROFESSIONAL, w stołówce szkolnej Uczestnika; podczas warsztatu przygotowane zostaną dania na
podstawie przepisów z nagrodzonego zadania konkursowego tak, aby osoby biorące udział w
warsztacie mogły zapoznać się z nowym sposobem przyrządzania tych dań i jeszcze bardziej je
udoskonalić pod okiem ekspertów marki NESTLE PROFESSIONAL, a następnie odbędzie się degustacja
przygotowanych dań; Zleceniodawca Konkursu zapewni wszystkie składniki do przygotowywanych dań
w ilości odpowiadającej zapotrzebowaniu dziesięciu osób dorosłych oraz
wyróżni najlepsze zadania konkursowe i 18 kolejno najlepszych zadań konkursowych – zestawami
sprzętu gastronomicznego do wyposażenia szkolnej kuchni o łącznej wartości 500 zł netto każdy

zestaw; w skład każdego zestawu wchodzić będzie: jeden blender TEFAL, jeden zestaw noży
kuchennych DICK, jedna patelnia TEFAL, dziesięć fartuchów z logo NESTLE Professional.
4. Ponadto maksymalnie pierwszych 500 Uczestników, którzy nadeślą prawidłowe zgłoszenia konkursowe
otrzyma kuchenny kalendarz na rok szkolny 2018/2019 o wartości 25 zł, przygotowany przez
Organizatora lub Zleceniodawcę Konkursu, w którym zostaną wykorzystane przepisy oraz zdjęcia
nagrodzonych zadań konkursowych, jak również wskazani sami zwycięzcy Uczestnicy, z zastrzeżeniem
par. 7 Regulaminu Konkursu.
5. O wyborze dotyczącym przyznania nagród i wyróżnień w Konkursie zadecyduje powołana przez
Organizatora Komisja Konkursowa. W skład Komisji Konkursowej wejdą przedstawiciele Organizatora
oraz Zleceniodawcy Konkursu.
6. Komisja Konkursowa będzie oceniać zadania konkursowe z uwzględnieniem poniższych kryteriów:
a. poprawność zgłoszenia konkursowego – będzie oceniana pod względem prawidłowości wypełnienia
formularza, jego kompletności i szczegółowości,
b. jakość i pomysłowość zgłoszonych przepisów,
c. poprawność uzasadnienia zmiany receptur na zdrowsze i smaczniejsze.
7. Komisja Konkursowa może uznać, że w danym cyklu konkursowym żadne z zadań konkursowych nie
zasługuje na nagrodę lub wyróżnienie, lub mniej niż 20 zadań konkursowych zasługuje na wyróżnienie.
8. Zgłoszenia konkursowe nagrodzone i/lub wyróżnione w pierwszym cyklu konkursowym, nie będą już
brane pod uwagę w kolejnym cyklu konkursowym przy przyznawaniu nagród i/lub wyróżnień.
9. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z Konkursu, w przypadku stwierdzenia naruszenia przez
Uczestnika postanowień Regulaminu Konkursu. Decyzja Organizatora w ww. zakresie jest ostateczna.
10. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji za nagrody rzeczowe spoczywa na podmiocie wskazanym w treści
gwarancji, o ile do nagrody dołączona jest karta gwarancyjna.
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§6 Przekazanie nagród i wyróżnień
Termin warsztatu dla zwycięskiego Uczestnika w danym cyklu konkursowym będzie uzgadniany
indywidualnie między Zleceniodawcą Konkursu a tym Uczestnikiem, w terminie do 14 dni od
ogłoszenia wyników Konkursu w danym cyklu konkursowym. Uczestnik zobowiązuje się do
umożliwienia przeprowadzenia Zleceniodawcy Konkursu warsztatu w dowolnym dniu w terminie:
Zwycięzcy 1 cyklu: do 11.05.2018 r.
Zwycięzcy 2 cyklu: do 22.06.2018 r.
W przypadku, gdy zwycięski Uczestnik nie zgodzi się na przeprowadzenie warsztatu do upływu
wskazanego w ust. 1 powyżej terminu i Zleceniodawca Konkursu nie będzie miał możliwości organizacji
warsztatu w innym terminie lub Uczestnik nie umożliwi przeprowadzenia warsztatu w ustalonym
terminie, prawo do tej nagrody przechodzi na Uczestnika, którego zadanie konkursowe zostało
wyróżnione jako kolejne w danym cyklu konkursowym.
Wyróżnienia, o których mowa w par. 5 ust. 3 punkt b) Regulaminu Konkursu zostaną wysłane
Uczestnikom uprawnionym do ich otrzymania na wskazany przez nich adres w zgłoszeniu
konkursowym, za pośrednictwem kuriera lub Poczty Polskiej, w terminie do 30 dni od ogłoszenia
wyników cyklu konkursowego, w którym zostały przyznane, na koszt Organizatora.
Kalendarz, o którym mowa w par. 5 ust. 4 Regulaminu Konkursu zostanie wysłany do Uczestników
uprawnionych do jego otrzymania na wskazany przez nich adres w zgłoszeniu konkursowym, za
pośrednictwem kuriera lub Poczty Polskiej, w terminie do 30.09.2018r., na koszt Organizatora.
Przyjmuje się, że osoba, która w imieniu Uczestnika potwierdziła odbiór przesyłki pod adresem
Uczestnika wskazanym w zgłoszeniu konkursowym, była do tego przez Uczestnika upoważniona, ze
skutkiem doręczenia przesyłki Uczestnikowi.
Nagrodzony lub wyróżniony Uczestnik nie może żądać zamiany nagrody na inną nagrodę, ani na
ekwiwalent pieniężny.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych informacji w zgłoszeniu konkursowym,
uniemożliwiającym dostarczenie wyróżnień lub kalendarzy, lub innej korespondencji pod wskazany
adres.
§7 Prawa majątkowe do zadań konkursowych
Uczestnicy, którym została przyznana nagroda w postaci warsztatu, o którym mowa w par. 5 ust. 3
punkt a) Regulaminu Konkursu, zobowiązani są do nabycia, najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem
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warsztatu, w którym biorą udział, majątkowych praw autorskich lub licencji z prawem do udzielania
sublicencji, do wszystkich przepisów składających się na nagrodzone zadanie konkursowe, od autorów
tych przepisów, na co najmniej następujących polach eksploatacji, w kraju i zagranicą:
digitalizacja, wpisanie do pamięci komputera, udostępnienie za pośrednictwem sieci komputerowych,
w tym Internetu, intranetu i extranetu,
utrwalenie,
zwielokrotnienie za pomocą druku, filmu, nośnika elektronicznego, nośnika cyfrowego,
wystawianie i wyświetlanie, a także nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub
bezprzewodowej przez stację naziemną lub nadanie za pośrednictwem satelity,
sprzedaż, najem, dzierżawa, odpłatne lub nieodpłatne udostępnianie osobom trzecim egzemplarzy
przepisów, a także składanie oferty w tym zakresie,
wykonywanie dań na podstawie przepisów;
wykorzystywanie w działalności gospodarczej;
wykonywanie oraz zezwalanie na wykonywanie przez osoby trzecie opracowań, w tym przeróbek i
adaptacji przepisów.
Uczestnicy, o których mowa w ust. 1 powyżej, zapewniają również, że autorzy poszczególnych
przepisów nie będą wykonywać wobec Organizatora lub jego następców prawnych (w tym
Zleceniodawcy Konkursu) przysługujących im w stosunku do przepisów autorskich praw osobistych, w
tym prawa:
do decydowania o oznaczaniu przepisów nazwiskiem lub pseudonimem autora albo udostępnianiu ich
anonimowo,
do nienaruszalności treści i formy przepisów,
do decydowania o pierwszym udostępnieniu przepisów nieograniczonej liczbie osób,
do nadzoru autorskiego przed rozpowszechnieniem przepisów oraz w trakcie korzystania z nich;
do rozporządzania i korzystania z opracowań przepisów oraz do wyłącznego zezwalania na
wykonywanie zależnych praw autorskich.
Uczestnicy, o których mowa w ust. 1, w zamian za przyznaną im nagrodę, udzielają Organizatorowi, w
dniu rozpoczęcia warsztatu, w którym biorą udział, niewyłącznej licencji z prawem do udzielenia
sublicencji Zleceniodawcy Konkursu, do wszystkich przepisów składających się na nagrodzone zadanie
konkursowe, na polach eksploatacji wymienionych w ust. 1 powyżej, na czas określony 5 lat.
Uczestnicy, o których mowa w ust. 1 ponosić będą względem Organizatora i Zleceniodawcy Konkursu
odpowiedzialność odszkodowawczą, jeśli osoba trzecia skieruje względem Organizatora lub
Zleceniodawcy Konkursu uzasadnione roszczenia w związku z korzystaniem z Organizatora lub
Zleceniodawcę Konkursu z przepisów, do których została im udzielona licencja, bezpośrednio lub
pośrednio, od Uczestników, o których mowa w ust. 1. W przypadku ujawnienia jakichkolwiek roszczeń
ze strony osób trzecich, Uczestnicy, po zawiadomieniu ich przez Organizatora lub Zleceniodawcę
Konkursu, nie uchylą się od niezwłocznego przystąpienia do wyjaśnienia sprawy oraz wystąpią
przeciwko takim roszczeniom na własny koszt i ryzyko, a nadto zaspokoją wszelkie uzasadnione
roszczenia, a w razie ich zasądzenia od Organizatora lub Zleceniodawcy Konkursu, regresowo zwrócą
całość pokrytych roszczeń oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, włączając w to koszty procesu
i obsługi prawnej, poniesione przez Organizatora lub Zleceniodawcę Konkursu.
§8 Postępowanie reklamacyjne
Uczestnicy mogą zgłaszać reklamacje na piśmie w terminie 14 dni od dnia publikacji wyników Konkursu
w danym cyklu szkoleniowym.
Reklamacja musi być przesłana listem poleconym na adres Organizatora podany par. 1 Regulaminu
Konkursu, z dopiskiem ,,Konkurs - Stołówkowo, czyli smacznie i zdrowo – Reklamacja’’.
Organizator rozpatruje wyłącznie reklamacje, które wpłynęły w określonym w Regulaminie Konkursu
terminie.
Prawidłowo zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu
30 dni od ich zgłoszenia. Organizator poinformuje pisemnie Uczestnika zgłaszającego reklamację o
zajętym stanowisku, przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
§9 Postanowienia końcowe
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Otrzymujący świadczenia wymienione w par. 5 ust. 3-4 Regulaminu Konkursu zobowiązany będzie
właściwie rozpoznać skutki podatkowe związane z ich otrzymaniem.
Administratorem danych osobowych osób fizycznych zbieranych w związku z Konkursem jest Nestlé
Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 32, 02–672 Warszawa, która powierza
przetwarzanie danych osobowych Organizatorowi. Dane osobowe osób fizycznych będą przetwarzane
w celach związanych z Konkursem, w celu i zakresie niezbędnym do jego przeprowadzenia, a jeśli
osoba fizyczna, której dane dotyczą wyrazi na to zgodę w zgłoszeniu konkursowym, to również w
celach marketingowych administratora. Każda osoba fizyczna, której dane osobowe zostały zebrane w
związku z Konkursem ma prawo wglądu w swoje dane osobowe, prawo ich poprawiania i prawo
żądania ich usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może być niezbędne do
wzięcia udziału przez Uczestnika w Konkursie i otrzymania nagrody.
Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej
101E oraz na stronie internetowej www.zyjsmacznieizdrowo.pl, w zakładce „Stołówkowo”.
Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres e-mail: stolowkowo@synertime.pl.
W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Konkursu zastosowanie mają odpowiednie przepisy
prawa.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie Konkursu z ważnych
powodów, o ile nie wpłynie to na prawa nabyte Uczestników.

Załączniki
1. Formularz zgłoszeniowy

