
REGULAMIN KONKURSU  

„Wiedźmińska uczta przy partyjce GWINTA” 
 

[dalej: Regulamin] 
  

 

 

 

 
§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1.     Niniejszy Regulamin określa warunki Konkursu „Wiedźmińska uczta przy partyjce GWINTA” 

[dalej: Konkurs], a także zasady nadzoru nad jego przebiegiem. 

 
2.    Organizatorem Konkursu są strony nerdskitchen.pl oraz rivski.pl we współpracy z CD PROJEKT 

S.A.  

 
3.     Konkurs nie stanowi gry losowej, zakładu wzajemnego, gry na automatach, loterii fantowej, 

loterii promocyjnej, której wynik uzależniony jest od przypadku w rozumieniu ustawy z dnia 19 

listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540. z późn. zm.) 

 
4.   Konkurs rozpoczyna się dnia 31 maja 2017 r. i kończy 11 czerwca 2017 r. o godzinie 23:59. 

Zadanie konkursowe należy nadsyłać do: 11 czerwca 2017 r. do godziny 23:59. Ogłoszenie 

wyników nastąpi do 25 czerwca 2017 r. 

 
5.   Konkurs będzie prowadzony i dostępny za pośrednictwem Serwisu Facebook.com oraz 

Instagram.com. Konkurs zostanie ogłoszony poprzez publikację postu na profilu: Nerds' Kitchen 

oraz  Rivski, dostępnego pod adresem nerdskitchen.pl zwanego dalej Profilem. 

 

 

  
§2 ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 
1.    Uczestnikiem Konkursu [dalej: Uczestnik] może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadającą 

pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która 

zapoznała się z treścią Regulaminu oraz zaakceptowała jego treść, a także osoby posiadające 

ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w szczególności osoby w wieku powyżej 12, a 

poniżej 18. roku życia, za zgodą rodziców/opiekuna prawnego, nabywając określoną w niniejszym 

Regulaminie Nagrodę. 

 
2.    W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz Fundatora nagrody, a także 

osoby współpracujące z tymi podmiotami na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie 

ich rodzin, tj. ich wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, osoby pozostające z nimi w stosunku 

przysposobienia. 
  

  

 

 

 

 

 



§3 ZASADY KONKURSU 

 

  
1.  Przebieg Konkursu: 

 
a) Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w Konkursie jest wykonanie autorskiego zdjęcia, 

które przedstawia wybrany posiłek (lub kilka jednocześnie) przygotowany zgodnie z 

przepisem znajdującym się w darmowej publikacji „GWINT. Kuchnia wiedźmińska”, w stylu 

i klimacie charakterystycznym dla Wiedźmińskiej gry karcianej GWINT. 
.   

b) Autorskie zdjęcie należy opublikowana na jednym z serwisów: Facebook, na tablicy profilu 

Nerds' Kitchen - facebook.com/nerdskitchen lub na prywatnym profilu Instagram. 
  

c) Opublikowane zdjęcie w serwisie Facebook lub Instagram musi zawierać hasztag: 

#gwintkuchniawiedzminska 

 

  
2.  Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić łącznie następujące warunki: 

  
a) Zapoznać się z treścią Regulaminu Konkursu. Wzięcie udziału w Konkursie jest 

potwierdzeniem zapoznania się z Regulaminem. 

 
b) Wyrazić zgodę na przetwarzanie zawartych w profilu osobowym w Serwisie Facebook.com 

oraz Instagram.com następujących informacji: imię, nazwisko, adres e-mail - do celów 

związanych z przeprowadzeniem Konkursu i wydaniem nagród. 
  

  
3.  W Konkursie nie biorą udziału zgłoszenia niezwiązane z Zadaniem konkursowym. 
  
4.  Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wielokrotnie, ale każde zgłoszenie do Konkursu musi 
być oddzielnym zgłoszeniem. 

 
5. Uczestnik oświadcza, że: a) jest on autorem przesłanego przez niego Zadania Konkursowego; b) 
Zadanie Konkursowe nie było wcześniej wykorzystywane w sposób, który ograniczałby możliwość 
przeniesienia praw do niego na zasadach określonych w Regulaminie; c) przesłane przez Zadanie 
Konkursowe nie narusza praw wyłącznych osób trzecich, w szczególności praw autorskich lub praw 
do znaków towarowych; d) przysługują mu pełne i wyłączne autorskie prawa majątkowe i osobiste 
do przesłanego przez niego Zadania Konkursowego. 
  
6. W przypadku gdyby powyższe oświadczenia Uczestnika okazały się nieprawdziwe, ponosi on 
pełną odpowiedzialność w stosunku do Organizatora jak i osób trzecich za ewentualne szkody 
związane z przesłaniem zdjęcia będącego rozwiązaniem Zadania Konkursowego. 
  
7. Przez dokonanie zgłoszenia do Konkursu, Uczestnik udziela Organizatorowi, w zamian za 
możliwość wygrania nagrody, nieodwołalnego, niewyłącznego, nieograniczonego w czasie i 
nieograniczonego do terytorium upoważnienia do korzystania z autorskich praw majątkowych i 
praw zależnych do odpowiedzi na Zadanie Konkursowe zarówno w całości jak też we fragmentach, z 
uwzględnieniem dokonywania przez Organizatora modyfikacji oraz opracowań zdjęcia będącego 
Zgłoszeniem Konkursowym, na cele związane z realizacją Konkursu. 
  

  

 

  



§4 WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW, NAGRODY 
  
1.  Nagrody w Konkursie będą przyznane przez komisję konkursową, złożoną z przedstawicieli stron 

Nerds' Kitchen i Rivski oraz przedstawicieli CD PROJEKT RED. Komisja konkursowa oceni 

nadesłane prace, biorąc pod uwagę kryteria, takie jak: oryginalność, kreatywność. Następnie komisja 

konkursowa wybierze trzy najlepsze zgłoszenia spośród nich. 
  
2.  Nagrodami w Konkursie za pierwsze trzy miejsca są: 
  

 Torba, koszulka, pin oraz smycz - GWINT, figurka Funko POP – Wiedźmin. 

  

  
3.  Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje prawo wymiany nagrody na ekwiwalent pieniężny lub 
rzeczowy ani przeniesienie prawa do Nagrody na osoby trzecie. 
  
4. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej. 
  
5. Zwycięzcy Konkursu przed dokonaniem odbioru nagród zobowiązany jest do podania danych 
osobowych zgodnie z ust. 11 poniżej. 
  
6. Osoba, która otrzymała informację o wyborze jej Zgłoszenia konkursowego zgodnie z ust.5, 

powinna podać swoje dane obejmujące imię, nazwisko, adres, numer telefonu za pośrednictwem 

poczty elektronicznej w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania wiadomości o wygranej. 

Podanie wskazanych w zdaniu poprzednim danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla 

celów Konkursu. Jeżeli osoba ta nie poda wszystkich wskazanych powyżej danych w w/w terminie 

albo też poda dane nieprawdziwe, zostanie ona zdyskwalifikowana z Konkursu. 
  
7. Zwycięzcy Konkursu, którzy podają dane określone w niniejszym Regulaminie wyrażają zgodę na 
publikację swojego imienia i nazwiska na stronie internetowej. 
  

  

  
§5 PRAWA AUTORSKIE 

  
1. Przejście na Organizatora autorskich praw majątkowych do odpowiedzi na Zadanie Konkursowe 
następuje bez ograniczeń czasowych, ilościowych i terytorialnych. 
  
2. Przejście na Organizatora praw autorskich majątkowych następuje w dniu wydania Nagrody. 
W chwili opisanej w zdaniu poprzednim Uczestnik przenosi też na Organizatora prawo do 
wykonywania i wyrażania zgody na wykonywania praw zależnych do odpowiedzi na Zadanie 
konkursowe. 
  
3. Zwycięzca Konkursu upoważnia Organizatora do wykonywania osobistych praw majątkowych do 
Zgłoszenia konkursowego. 
  
4. Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje odrębne wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw 
autorskich majątkowych oraz prawa do wykonywania praw zależnych do odpowiedzi na Zadanie 
konkursowe, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej. 

  

 

 

  

  



§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
  

  
1.Przez cały czas trwania Konkursu, Regulamin będzie dostępny na stronie internetowej 

nerdskitchen.pl. 
  
2. Organizator, w razie braku przestrzegania i naruszania przez Uczestnika postanowień Regulaminu, 
zastrzega na swoją rzecz uprawnienie wykluczenia Uczestnika od udziału w Konkursie, a także 
odmowy przyznania takiemu Uczestnikowi Nagrody. 
  
3. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za: zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe 
przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w 
szczególności w przypadku niedopełnienia przez Uczestnika wszystkich warunków wzięcia udziału w 
Konkursie lub w przypadku niedoręczenia Uczestnikowi nagrody spowodowanego niepodaniem lub 
błędnym podaniem przez Uczestnika danych kontaktowych. 
  
4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu i opublikowania go dla opinii 

publicznej w nowej wersji. Zmiana Regulaminu będzie obowiązywać od chwili jej opublikowania na 

stronie internetowej nerdskitchen.pl. 
  
5. Serwis Facebook.com udostępnia wyłącznie infrastrukturę, dzięki której możliwa jest organizacja 

Konkursu. Facebook NIE sponsoruje i NIE uczestniczy w organizacji Konkursu, a tym samym NIE 

ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Organizatora i konsekwencje wynikające z 

przeprowadzenia Konkursu na łamach serwisu. 
 


