Regulamin Plebiscytu ,,KUCHNIA Polska 2017”
1. Organizacja Plebiscytu.
1. Organizatorem Plebiscytu ,,KUCHNIA Polska 2017”, zwanego dalej „Plebiscytem” jest Agora
Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał
zakładowy w wysokości 47.665.426 złotych, wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, zwana dalej
„Organizatorem”, będąca wydawcą miesięcznika ,,KUCHNIA”.
2. Regulamin („Regulamin”) stanowi jego podstawę i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
Organizator zastrzega możliwość zmiany Regulaminu, o ile zmiana nie ujmuje praw nabytych
uczestników.
3. Przystąpienie do Plebiscytu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w
całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również
potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Plebiscycie.

2. Cel, czas trwania i zasięg terytorialny Plebiscytu.
1. Celem Plebiscytu jest wyłonienie najlepszych polskich produktów dostępnych na polskim rynku w
roku 2017 r. w Kategoriach Konkursowych i wyróżnienie ich tytułem ,,KUCHNIA poleca 2017”.
2. Plebiscyt zostanie przeprowadzony w okresie od 19.09.2017 r. do 16.10.2017 r. na łamach
numeru 10/2017 miesięcznika ,,KUCHNIA”, a rozstrzygnięcie Plebiscytu nastąpi w numerze
12/2017 miesięcznika ,,KUCHNIA” ( na rynku 21.11.2017 r.),
3. Plebiscyt obejmuje zasięgiem Rzeczpospolitą Polską.
3.

Uczestnicy Plebiscytu i kategorie konkursowe.

1. Uczestnikami Plebiscytu mogą być wyłącznie przedsiębiorcy (w rozumieniu przepisu art. 43¹
kodeksu cywilnego), którzy w 2017 r. produkowali i wprowadzali do obrotu na terenie Polski
produkty z Kategorii Konkursowych (dalej ,,Producenci”), byli ich oficjalnymi dystrybutorami (dalej
,,Dystrybutorzy”) lub indywidualnymi wytwórcami (dalej ,,Wytwórcy”). Producent, Dystrybutor,

Wytwórca staje się Uczestnikiem Plebiscytu z chwilą doręczenia Agorze zgłoszenia i próbek oraz
uiszczenia opłaty zgłoszeniowej, zgodnie z punktem 4 niniejszego Regulaminu. Przez produkty z
Kategorii Konkursowych należy rozumieć produkty wytworzone z wyhodowanych lub
wyprodukowanych w Polsce surowców.
2. W przypadku zgłoszenia tego samego produktu przez Producenta/Wytwórcę lub Dystrybutora
zgłoszenie dokonane przez Producenta/Wytwórcę automatycznie wyklucza zgłoszenie dokonane
przez Dystrybutora.
4.

Kategorie Konkursowe.

1. Plebiscyt zostanie przeprowadzony w kategoriach produktowych, zwanych ,,Kategoriami
Konkursowymi”.
2. Plebiscyt zostanie przeprowadzony w następujących Kategoriach Konkursowych:

1) mleko i przetwory mleczne;
2) przetwory warzywne i owocowe;
3) produkty zbożowe;
4) napoje (w tym polskie alkohole, soki, wody);
5) przetwory mięsne i rybne;
6) słodycze.
3. Uczestnik samodzielnie dokonuje zakwalifikowania produktu do konkretnej Kategorii
Konkursowej.
4. Zgłoszenie może dotyczyć produktu lub linii produktów opatrywanych tą samą nazwą i
mieszczących się łącznie w danej Kategorii Konkursowej.
5.

Zgłoszenie udziału w Plebiscycie.

1. Uczestnik zgłasza udział w Plebiscycie poprzez spełnienie łącznie następujących warunków:
a) wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego w sieci internet pod adresem
http://magazyn-kuchnia.pl i przesłanie go wraz z fotografią przedstawiającą produkt oraz
opisem produktu pod adres poczty elektronicznej konkurs_kuchnia@agora.pl w terminie do
31 lipca 2017 roku (w przypadku zgłoszenia w Plebiscycie więcej niż jednego produktu
formularz należy wypełnić i wysłać osobno na każdy zgłoszony produkt wraz z opisem i
zdjęciem);
b) przesłanie pod adres Organizatora bądź dostarczenie do siedziby Organizatora w terminie od
01 sierpnia do 31 sierpnia 2017 roku co najmniej 1 egzemplarz zgłaszanego w Plebiscycie
produktu do degustacji, zapakowanego w sposób gwarantujący zachowanie jego walorów
(przez egzemplarz produktu należy rozumieć jednostkę opakowania identyczną z
wprowadzaną do obrotu, powszechnie dostępną w handlu detalicznym i tej samej jakości);
c) przesłanie wraz z wypełnionym formularzem pod adres poczty elektronicznej
konkurs_kuchnia@agora.pl w terminie do 31 lipca 2017 roku dowodu uiszczenia opłaty
zgłoszeniowej w wysokości 1.000 zł (kwota 1.000 zł stanowi opłatę za zgłoszenie w
Plebiscycie jednego produktu; kwota nie podlega zwrotowi w przypadku niespełnienia
kryteriów zgłoszeniowych); zgłoszenia nieopłacone nie będą brały udziału w Plebiscycie.
2. Jeden Uczestnik może dokonywać zgłoszeń różnych produktów w dowolnej liczbie Kategorii
Konkursowych.
3. W jednej Kategorii Konkursowej Uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy produkty.
4. Z chwilą dokonania zgłoszenia Uczestnicy kandydujący w Kategoriach Konkursowych określonych
w pkt 1. Wyrażają zgodę na wykorzystanie po 1 egzemplarzy produktów.
5. Z chwilą dokonania zgłoszenia Uczestnicy będący osobami fizycznymi wyrażają zgodę na
przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Plebiscytu oraz
wydania Nagród. Zezwolenie jest udzielane dobrowolnie, lecz jego brak lub jego wycofanie
uniemożliwia udział w Plebiscycie lub wyklucza od udziału w Plebiscycie.
6.
1.

Przebieg i rozstrzygnięcie Plebiscytu.
W dniach 19.09.2017 r. do 16.10.2017 r. wszystkie produkty zgłoszone do udziału w Plebiscycie,
od których została uiszczona opłata zgłoszeniowa będą prezentowane na łamach numeru
10/2017 miesięcznika ,,KUCHNIA” (powierzchnia 1/3 strony) oraz na stronie internetowej www.
magazyn-kuchnia.pl.

2. W dniach 01.09-15.09.2017 r. odbędą się obrady jury, które kierując się walorami smakowymi,
wyglądem produktu (i jego opakowania – jeśli istnieje), przejrzystością opisu składu oraz
funkcjonalnością użytkową produktu w warunkach domowych, wybierze z każdej Kategorii
Konkursowej po jednym Produkcie.
3. W skład jury konkursowego wchodzą pracownicy i współpracownicy Organizatora.
4. Wyniki Plebiscytu zostaną ogłoszone na łamach numeru 12/2017 miesięcznika ,,KUCHNIA” oraz
na stronie serwisu www.magazyn-kuchnia.pl.
5. Jury konkursowe w szczególnie uzasadnionych przypadkach może wyłonić w danej Kategorii
Konkursowej więcej niż jeden Produkt.
7.

Nagrody.

W każdej Kategorii Konkursowej zostanie wybrany jeden Produkt ,,KUCHNIA poleca 2017”, z
zastrzeżeniem pkt. 6) ppkt 5 niniejszego Regulaminu. Uczestnik zgłaszający Produkt ,,KUCHNIA poleca
2017” otrzyma dyplom oraz nabędzie Licencję, o jakiej mowa w pkt. 8) ppkt 1.

8. Prawa własności intelektualnej.
1. Uczestnikom zgłaszającym Produkt ,,KUCHNIA poleca 2017” z chwilą publicznego ogłoszenia
wyników Plebiscytu zostaje udzielona nieodpłatna, niegraniczona terytorialnie licencja do
logotypu „KUCHNIA poleca 2017” na polach eksploatacji zwielokrotnienie wszelkimi
technikami na papierze i innych nośnikach oraz udostępnianie w sieciach
teleinformatycznych w taki sposób, by każdy miał do niej dostęp w dowolnie wybranym
czasie i miejscu, jednak wyłącznie w całości, w tym na egzemplarzach Produktu ,,KUCHNIA
poleca 2017”, jego opakowaniach oraz w materiałach reklamowych Uczestnika. Wzór
logotypu zostanie przekazany laureatom w pliku elektronicznym zamkniętym przesyłanym
pod wskazane przez nich adresy e-mail celem wykorzystywania zgodnie z niniejszym
Regulaminem.
2. Z chwilą zgłoszenia produktu do Plebiscytu Uczestnik udziela Agorze nieodpłatnej,
nieograniczonej terytorialnie licencji do nazwy produktu, logotypu oznaczającej produkt,
wzór zdobniczych, a także utworów fotograficznych, na których produkt został utrwalony
wraz z zezwoleniem do posługiwania się widocznymi w kadrze wizerunkami modeli,
projektów wnętrz, stylizacji i wizażu na polach eksploatacji wskazanych w pkt.1 w celu
przeprowadzenia Plebiscytu, publicznego ogłaszania jego przebiegu i wyników na łamach
miesięcznika ,,KUCHNIA” oraz w serwisach internetowych Organizatora.
3. W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń osób trzecich, dotyczących praw własności
intelektualnej do konkurujących produktów Organizator zwraca się do Uczestnika o
niezwłoczne wyjaśnienie roszczeń, a w przypadku braku niezwłocznego i przekonywującego
wyjaśnienie stanu praw i roszczeń dotyczących produktu może wykluczyć produkt z
Plebiscytu.
9. Postanowienia końcowe.
1. Regulamin niniejszego Plebiscytu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie
internetowej http://magazyn-kuchnia.pl.

2. Dane osobowe Uczestników będacych osobami fizycznymi będą wykorzystywane zgodnie z
warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) w celach przeprowadzenia
Plebiscytu, wyłonienia nagrodzonych i przyznania, wydania oraz odbioru nagród oraz w celu
opublikowania listy nagrodzonych uczestników. Administratorem danych osobowych jest
Agora SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10. Każdemu uczestnikowi przysługuje
prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania.
3. Wszelkie informacje o Plebiscycie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają
jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają jedynie postanowienia
niniejszego Regulaminu.
4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy polskiego prawa,
w szczególności Kodeksu Cywilnego i prawa autorskiego.

