Postanowienia ogólne
§1
1. Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs Daj popis, przygotuj przepis, zwany dalej
"Konkursem".
2. Konkurs jest organizowany przez Inter Solar Sp. z o.o. z siedzibą w Buczku, 95-060, Buczek 26,
Brzeziny, NIP: 833 000 36 55, zwane dalej "Organizatorem".
3. Czynności związane z obsługą i koordynacją Konkursu Organizator powierzył Samorządowi
Studenckiemu, który działa na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej, z
siedzibą w Łodzi, ul. Wólczańska 171/173 Łódź, zwanemu dalej "Koordynatorem".
4. Konkurs odbywa się zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, zwanego dalej
"Regulaminem" oraz przepisami prawa polskiego.
§2
1.Konkurs odbędzie się w dwóch etapach:
1) W pierwszym etapie konkursu, który trwa od 8.06.2017r. do 25.06.2017r. należy nadesłać
przepisy konkursowe w dowolnej formie.
2) W drugim etapie wyznaczonym przez organizatorów należy zaprezentować koktajl lub
potrawę według zgłoszonego przepisu przed jury konkursu, w skład którego wchodzi
właściciel firmy Inter Solar Sp. z o.o. Pan Stanisław Staniszewski oraz reprezentant firmy Pani
Ewa Dziedzic, dwóch członków Władz Wydziału oraz reprezentant Samorządu Studenckiego.
2. Liczba zgłoszeń jest nieograniczona.
3. Każdy z członków zespołu musi posiadać status studenta Wydziału Biotechnologii i Nauk o
Żywności Politechniki Łódzkiej potwierdzony ważną legitymacją studencką.
Konkurs i uczestnictwo
§3
1. Przedmiotem konkursu jest opracowanie oryginalnego, autorskiego przepisu na zdrową
przekąskę lub koktajl o wartościach odżywczych.
2. Celem konkursu jest wyłonienie Projektu, który zostanie wykorzystany do produkcji i
dystrybucji wyżej wymienionej przekąski w Bufecie Raz na Wozie na Wydziale Biotechnologii i
Nauki o Żywności Politechniki Łódzkiej.
3. Każdy uczestnik jest zobowiązany do wysłania Projektu na adres
m.leszczynska@intersolar.com.pl.
4. Każdy uczestnik swoim udziałem oświadcza, że posiada majątkowe prawa autorskie do
złożonego Projektu oraz, że wyraża zgodę na udostępnianie swoich danych osobowych do
publicznej wiadomości, a także przekazuje prawa autorskie do projektu na rzecz dystrybucji
Organizatora.
5. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem Pracy konkursowej ponosi Uczestnik
Konkursu.
6. Projekt swoją tematyką musi nawiązywać do założeń zdrowego żywienia i żywności
funkcjonalnej.
7. W celu przystąpienia do Konkursu Uczestnicy muszą zgłosić swój przepis kulinarny. Zgłoszenie
przepisu może nastąpić poprzez przesłanie przepisu w formie pisemnej, prezentacji
multimedialnej, filmiku video z załączonym przepisem w formie pisemnej, bądź w innej,
dowolnej formie.
8. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu dowolną ilość przepisów.

Wybór zdobywców nagród
§4
Pierwsze miejsce w Konkursie zajmuje osoba, która uzyskała największą liczbę punktów, drugie
miejsce - osoba z drugą w kolejności liczbą punktów, trzecie miejsce - osoba z trzecią w kolejności
liczbą punktów, itd. przyznanych przez jury.
Nagrody
§5
1. Uczestnikom Konkursu, którzy zajmą pierwsze, drugie i trzecie miejsce w Konkursie Jury przyzna
nagrody rzeczowe.
2. Nagrody zostaną przekazane laureatom zgodnie z przepisami prawa podatkowego, w szczególności
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych
zwanej dalej Ustawą (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 361).
3. Decyzja Jury o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
§6
1. Uczestnikom Konkursu - członkom zespołów otrzymujących nagrody w Konkursu (laureatom) nie
przysługuje prawo do zamiany nagrody na inną nagrodę, ani na jej równowartość w pieniądzu lub
jakąkolwiek inną formę rekompensaty.
2. Organizator, Koordynator oraz Partnerzy Konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek
ewentualne opłaty i podatki, do uiszczenia których mogą być zobowiązani zwycięzcy Konkursu w
związku z przyznanymi świadczeniami w formie nagród turniejowych. Obowiązek uiszczenia
ewentualnych opłat i podatków wynikających z obowiązku opodatkowania otrzymanych w ten
sposób świadczeń spoczywa na osobach otrzymujących nagrody.
§7
1. Przyznanie i wydanie nagród laureatom Konkursu odbędzie się w dniu 2 lipca 2017 r. o
godzinie 13:00 podczas Święta Zalewajki, które odbędzie się w siedzibie Organizatora, Buczek
26 k/Brzezin, za pokwitowaniem i po złożeniu niezbędnych oświadczeń. Nieodebranie
nagrody w miejscu i czasie wskazanym w zdaniu poprzedzającym ani terminie 30 dni od dnia
wskazanego w zdaniu poprzedzającym oznacza rezygnację nagrody. W takiej sytuacji nagroda
pozostaje własnością Organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo żądania okazania do wglądu przedstawicielowi
Koordynatora legitymacji studenckiej, jako warunek dopuszczający osobę do odbioru przez
laureata przyznanej nagrody.
Odpowiedzialność
§8
Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność prawną i finansową w przypadku, kiedy jego
zgłoszenie do udziału w Konkursie będzie naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym w
szczególności autorskie prawa osobiste lub majątkowe.
§9
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mające wpływ na prawidłowość zgłoszeń lub przyznanie
nagrody: błąd, pominięcie, zniszczenie, zamianę, nieupoważniony dostęp do zgłoszeń, niezawinioną
utratę zgłoszeń lub ich opóźnienie w doręczeniu Organizatorowi spowodowane przez działanie
czynników pozostających poza wpływem Organizatora.
§10
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne wydanych laureatom nagród.

Decyzje Organizatora
§11
1. We wszystkich przypadkach nieokreślonych w niniejszym Regulaminie oraz w przypadkach, które
pojawią się podczas Konkursu, ostateczną decyzję podejmuje Organizator lub w przewidzianych
Regulaminem przypadkach – Koordynator Konkursu.
2. Decyzje wydane przez Organizatora lub Koordynatora są ostateczne i nie przysługuje od nich
odwołanie.
Postanowienia końcowe
§12
1. Wszelkie materiały związane z Konkursem, w tym przepis konkursowy, przekazane Organizatorowi
przez uczestników Konkursu nie podlegają zwrotowi. Z chwilą przekazania Organizatorowi
materiałów opracowanych w ramach Konkursu, uczestnik przenosi na Organizatora prawo własności
egzemplarzy tych materiałów, a także udziela licencji na korzystanie z utworów składających się na te
materiały poprzez:
- użytkowanie w ramach punktów działalności Organizatora, w tym w Bufecie Raz na Wozie na
Wydziale Organizator ma także prawo do prawo dokonywania opracowań oraz wprowadzania
wszelkiego rodzaju modyfikacji w utworach (przerobienie), a także tłumaczenie ich.
§13
1. Wszelkie materiały związane z Konkursem, w tym przpis, przekazane Organizatorowi przez
uczestników Konkursu nie podlegają zwrotowi. Z chwilą przekazania Organizatorowi materiałów
opracowanych w ramach Konkursu, uczestnik przenosi na Organizatora prawo własności egzemplarzy
tych materiałów, a także udziela licencji na korzystanie z utworów składających się na te materiały
poprzez:
- użytkowanie w punktach należących do Organizatora, w tym w Bufecie Raz na Wozie na Wydziale
Biotechnologii i Nauk o Żywności.
2. Organizator ma także prawo do prawo dokonywania opracowań oraz wprowadzania wszelkiego
rodzaju modyfikacji w utworach (przerobienie), a także tłumaczenie ich.
§14
1. Do wszelkich spraw dotyczących Konkursu nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowane
przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego. Skierowanie sprawy na
drogę sądową może nastąpić wyłącznie po wyczerpaniu drogi tzw. postępowania reklamacyjnego.

