
Regulamin Konkursu 
 „Pokaż jak działasz w kuchni w stylu Overcooked!” 

[zwany dalej “Konkursem”] 
  

 §1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Organizatorem Konkursu jest Nerds’ Kitchen [zwany dalej “Organizatorem”] we współpracy z           
Sony Computer Entertainment Polska Sp. z o. o., ul. Grzybowska 62, 00-844 Warszawa,             
które jest Fundatorem Nagród w Konkursie [zwany dalej “Fundatorem”]. 

2. Konkurs będzie prowadzony i dostępny za pośrednictwem serwisu Facebook. Konkurs          
zostanie ogłoszony poprzez publikację posta na profilu Nerds’ Kitchen, dostępnego pod           
adresem https://www.facebook.com/nerdskitchen/  [zwanego dalej “Profilem”]. 

3. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu, może być          
każda osoba fizyczna powyżej 13 roku życia posiadająca adres zamieszkania na terenie            
Polski. 

4. Konkurs prowadzony będzie na terenie całej Polski, na podstawie niniejszego „Regulaminu           
Konkursu”. 

5. Konkurs rozpocznie się 20.05.2019 około godziny 19:00 wraz z publikacją posta           
konkursowego i zakończy się 29.05.2019 o godzinie 23:59. Ogłoszenie wyników nastąpi           
31.05.2019. 

6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz Fundatora, a także innych             
podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu. 

7. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. 
 

§2  ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 
 

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna powyżej 13 roku życia zamieszkała            
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która zapoznała się z treścią Regulaminu.  

2. Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w konkursie jest opublikowanie autorskiego zdjęcia          
za pośrednictwem serwisu Facebook, na tablicy Profilu Nerds' Kitchen pod adresem           
https://www.facebook.com/nerdskitchen/ 

a. Zdjęcie konkursowe powinno przedstawiać scenę w stylu inspirowanym grą         
Overcooked - pokazywać w jaki sposób uczestnicy działają w kuchni, sami lub wraz z              
przyjaciółmi. Dopuszcza się możliwość obróbki zdjęcia w programach graficznych. 

b. Opublikowane zdjęcie musi zawierać w opisie następujące hasztagi: #overcooked         
#ps4 #nerdskitchen #4theplayers #psplus #psvr 

c. Uczestnik konkursu może opublikować dowolną liczbę zgłoszeń (materiałów).        
Wszystkie z nich zostaną rozważone przez Jury oddzielnie. Nagroda zostanie          
przyznana za wybrane jedno zgłoszenie. Jedna osoba może otrzymać maksymalnie          
jedną nagrodę główną w całym Konkursie. 

d. W Konkursie nie biorą udziału zgłoszenia niezwiązane z Zadaniem konkursowym. 
3. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, iż Uczestnik: 

a. Akceptuje warunki Regulaminu Konkursu. Wyraża zgodę na wykorzystanie        
zamieszczonego zgłoszenia w celach marketingowych przez Organizatora oraz        
Fundatora. 

b. Wyraża zgodę na przetwarzanie zawartych w profilu osobowym w Serwisie          
Facebook.com następujących informacji: imię, nazwisko do celów związanych z         
przeprowadzeniem konkursu i wydaniem nagród. 

c. Jest autorem/autorką zamieszczonych prac. 

https://www.facebook.com/nerdskitchen/
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d. Wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie - z podaniem nazwiska autora/autorki          
- przez Organizatora i Fundatora nadesłanych materiałów w dowolnym czasie, formie           
i mediach. 

e. Zgłaszane prace nie mogą naruszać ogólnie przyjętych norm obyczajowych, a w           
szczególności nie mogą zawierać treści powszechnie uznawanych za obraźliwe i          
wulgarne, wyrażeń z zakresu erotyki i/lub pornografii, materiałów rasistowskich         
promujących przemoc i/lub naruszających prawo do prywatności, materiałów        
chronionych prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody ich właścicieli          
prawnych. 

4. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu Konkursu.         
Wszelkie naruszenia Regulaminu Konkursu mogą skutkować wykluczeniem Uczestnika z         
udziału w Konkursie. 

5. Konkurs nie podlega przepisom ustawy o grach hazardowych. 
 

§3 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA 
 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: 
a. Sposób, w jaki Użytkownicy Serwisu korzystają z udostępnionej im w Serwisie           

powierzchni wirtualnej, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki. 
b. Szkody spowodowane przez treści zamieszczone przez uczestników w Serwisie. 
c. Połączenia internetowe, w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub        

zniekształcenie takiego połączenia. 
d. Stratę lub uszkodzenie treści przesłanych do Serwisu drogą elektroniczną. 
e. Szkody, jakie mogą wystąpić w systemach komputerowych Użytkowników Serwisu w          

związku z interakcjami z Serwisem. 
f. Jakiekolwiek problemy związane z działaniem Serwisu Facebook.com. 
g. Jakiekolwiek problemy związane z działaniem kodów/nagród dostarczonych przez        

Fundatora. 
2. Wszelkie roszczenia Użytkowników Serwisu z tytułów wymienionych wyżej są wyłączone z           

odpowiedzialności Organizatora. Użytkownik wyraża zgodę na zwolnienie Organizatora od         
wszelkich roszczeń osób trzecich powstałych w związku z korzystaniem przez użytkownika z            
Serwisu. 

 
§4 NAGRODY 

 
1. Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez Jury w składzie: Anita Sarna, Karolina Krupecka, Jakub            

Ryfa – przedstawicieli Nerds’ Kitchen, na podstawie kreatywności i zgodności Zgłoszenia           
Konkursowego z treścią zadania konkursowego. Decyzja jest podyktowana subiektywną i          
niepodważalną oceną Jury. 

2. Trzech autorów najwyżej ocenionych materiałów, otrzyma nagrody wg następującego         
schematu: 

a. 1 miejsce - 1 kod doładowujący abonament PS Plus na 3 miesiące + 1 kod               
doładowujący portfel PS Store w wysokości 100 PLN 

b. 2 miejsce - 1 kod doładowujący portfel PS Store w wysokości 100 PLN 
c. 3 miejsce - 1 kod doładowujący portfel PS Store w wysokości 100 PLN 

3. Uczestnik, który otrzymał informację o wyborze jego Zgłoszenia konkursowego, powinien          
zgłosić się do Organizatora za pośrednictwem serwisu Facebook w wiadomości prywatnej na            
fanpage https://www.facebook.com/nerdskitchen/ w terminie 3 dni roboczych od dnia         
ogłoszenia zwycięzców. 
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4. Nagrody główne zostaną dostarczone przez Organizatora w formie elektronicznej (kody) za           
pośrednictwem serwisu Facebook w wiadomości prywatnej do zwycięzców w terminie 5 dni            
roboczych od momentu zgłoszenia się zwycięzców do Organizatora. 

5. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do 31.05.2019 do godziny 24:00 poprzez post w            
serwisie Facebook na profilu Organizatora. 

6. Nie ma możliwości wymiany nagrody na ich równowartość pieniężną. 
7. Nie ma możliwości przeniesienia praw do nagrody na osobę inną niż wybranego przez Jury              

Uczestnika. 
 

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Przez cały czas trwania Konkursu, Regulamin będzie dostępny na stronie internetowej           
Organizatora pod adresem https://nerdskitchen.pl/konkurs-overcooked 

2. 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. 

3. 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. 

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. 

6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Konkursu zastosowanie mają        
przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 
POLITYKA PRYWATNOŚCI 

1. Nerds’ Kitchen, będący Organizatorem Konkursu nie przetwarza, nie udostępnia ani nie           
wykorzystuje w celach marketingowych danych przekazywanych przez Użytkowników strony         
https://www.facebook.com/nerdskitchen/, gdzie odbywa się Konkurs.  

2. Podanie przez zwycięzców danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów           
Konkursu - ich podanie równoznaczne jest ze zgodą na ich przetwarzanie jedynie w celach              
konkursowych. 

3. Zgromadzone dane będą przechowywane jedynie przez czas trwania konkursu do momentu           
wyłonienia zwycięzców oraz przekazania nagród.  

4. Użycie danych użytkowników biorących udział w konkursie określone jest w Regulaminie           
Konkursu. 

5. Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody, sprostowania i usunięcia danych, a także złożenia             
skargi do organu nadzorczego. 

6. Strona https://www.facebook.com/nerdskitchen/ podlega regulacjom i polityce prywatności       
serwisu Facebook. 

7. Więcej informacji na temat „Polityki prywatności” na Facebook.com znajduje się na:           
https://www.facebook.com/privacy/explanation. 

8. W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt e-mail: hi@nerdskitchen.pl 
 
 

https://www.facebook.com/nerdskitchen/
https://www.facebook.com/privacy/explanation

