REGULAMIN KONKURSU
„ZOSTAŃ MISTRZEM WOŁOWINY QMP”

§1
Postanowienia ogólne
1. Konkurs „Zostań Mistrzem Wołowiny QMP”, zwany dalej: „Konkursem”, organizuje firma
Ecorys Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Łucka 2/4/6, wpisaną pod nr KRS
0000016606 do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 525 19 17 135, o kapitale zakładowym 156
000,00 PLN zwany dalej „Organizatorem”, która działając na zlecenie Polskiego Zrzeszenia
Producentów Bydła Mięsnego (PZPBM) z siedzibą w Warszawie, realizuje trzyletni program
promocyjno-informacyjny pt. „QMP –Wołowina zawsze dobra”. Celem Konkursu jest
wyłonienie zwycięzcy, który otrzyma tytuł „Mistrza Wołowiny QMP” oraz wysokiej klasy
sprzęt kuchenny, drogą publicznego głosowania internautów oraz głosowania Kapituły
Konkursu pod przewodnictwem Pana Grzegorza Łapanowskiego, eksperta kulinarnego
i jednocześnie ambasadora programu „QMP – Wołowina zawsze dobra”.
2. Konkurs przebiega w dwóch etapach:
Pierwszy etap - głosowanie
a) Wyłonienie 9 laureatów, w drodze głosowania Kapituły Konkursu do udziału w finale,
b) Wyłonienie 1 uczestnika do udziału w finale w drodze głosowania internetowego na
Facebooku Dobra Wołowina QMP.
Drugi etap - Finał Konkursu - gotowanie na żywo
W finale z gotowaniem na żywo, weźmie udział 9 finalistów wyłonionych przez Kapitułę
Konkursu oraz 1 finalista wyłoniony poprzez głosowanie użytkowników Facebooka. Podczas
gotowania na żywo zwycięzcę (Mistrza Wołowiny QMP) oraz 2 osoby, które otrzymają II i III
nagrodę w drodze głosowania wybierze Kapituła Konkursu.
3. Konkurs organizowany jest na terenie całej Polski.
4. 9 finalistów konkursu zostanie wyłonionych przez Kapitułę Konkursu do 22.06.2015 r.
5. Ostatni, dziesiąty finalista zostanie wybrany na podstawie głosowania użytkowników na
profilu kampanii na Facebooku www.facebook.com/DobraWolowina. W tym celu 23.06.2015
r. wszystkie zgłoszone przepisy (oprócz 9, które zostały wybrane przez Kapitułę Konkursu)
zostaną umieszczone na kanale Facebook Dobra Wołowina w dedykowanym do tego celu
albumie. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 13 lipca 2015 r. na stronie internetowej
www.kochamwolowine.pl oraz www.facebook.com/DobraWolowina.
6. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem całego Konkursu sprawuje Kapituła składająca się
z osób powołanych przez Organizatora. Do szczegółowych zadań Kapituły należy między
innymi:
a) zabezpieczenie zgodności przebiegu Konkursu z Regulaminem i zasadami pełnej
rzetelności przeprowadzanych czynności;
b) prawidłowe obliczenie głosów oddanych na poszczególne przepisy;
c) selekcja trzech laureatów, w tym zwycięzcy (Mistrza Wołowiny QMP) oraz osób, które
otrzymają II i III nagrodę w drodze głosowania Kapituły Konkursu podczas finału;
d) sporządzanie i podpisanie protokołu zawierającego opis czynności i wynik Konkursu;
e) udział (także przez swoich przedstawicieli) w czynnościach wydawania nagród,
a w szczególności sprawdzenie i potwierdzenie posiadanych uprawnień do odbioru
nagród przez laureatów Konkursu.
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7. Pracownicy i współpracownicy Organizatora, jak również instytucje i osoby z nimi
współpracujące w zakresie organizacji Konkursu obowiązani są do zachowania tajemnicy we
wszystkich kwestiach związanych z Konkursem.
7. Organizator upoważnia Kapitułę do podejmowania w jego imieniu wiążących decyzji
w przypadkach nieuregulowanych Regulaminem.
8. Konkurs organizowany jest na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu. Regulamin
dostępny jest na stronie internetowej Organizatora pod adresem internetowym
www.kochamwolowine.pl, oraz w siedzibie przy ul. Łuckiej 2/4/6, w Warszawie - przez okres
od dnia 4 maja 2015 roku do dnia 13 lipca 2015 roku.

§2
Przebieg Konkursu
Zgłoszenie przepisów do Konkursu
„ZOSTAŃ MISTRZEM WOŁOWINY QMP”
1. Organizator powołuje kapitułę Konkursu pod przewodnictwem Pana Grzegorza
Łapanowskiego, eksperta kulinarnego i jednocześnie ambasadora programu „QMP –
Wołowina zawsze dobra”, zwaną w treści Regulaminu: „Kapitułą”, w skład której wchodzą:
a) Przewodniczący
b) Sekretarz
c) Członkowie w liczbie nie mniejszej niż 1 i nie większej niż 6.
2. Uczestnikami Konkursu mogą być jedynie osoby fizyczne niezwiązane zawodowo z branżą
gastronomiczną, zajmujące się gotowaniem amatorsko lub hobbystycznie.
3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby zatrudnione lub współpracujące
z Organizatorem, w tym osoby wykonujące, na podstawie jakiejkolwiek umowy, czynności na
ich rzecz związane z organizacją Konkursu oraz członkowie ich najbliższych rodzin (to znaczy
małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, powinowaci w tej samej linii lub stopniu, osoby
pozostające w stosunku przysposobienia).
4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest członkostwo w Klubie Miłośników Wołowiny QMP.
Zgłoszenia do Klubu można dokonać poprzez formularz zamieszczony na stronie
http://kochamwolowine.pl/dolacz-do-klubu-milosnikow-wolowiny-qmp
Członkostwo w Klubie jest bezpłatne.
5. Osoba dokonująca zgłoszenia przepisu kulinarnego na danie główne z wołowiny QMP, zwana
dalej: „Uczestnikiem”, zgłasza swoją propozycję poprzez wysłanie jej na adres mailowy
konkurs@kochamwolowine.pl.
6. Prawidłowo przygotowane zgłoszenie powinno zawierać nazwę potrawy, dokładną listę
składników, w tym określenie niezbędnego elementu tuszy wołowej QMP (wyłączając
elementy takie jak: polędwica, rostbef i antrykot) oraz krótki opis przygotowania dania, a
także imię i nazwisko zgłaszającego, numer telefonu kontaktowego oraz adres zamieszania.
Każdy zgłoszony przepis powinien być zilustrowany zdjęciem prezentującym gotową potrawę.
7. Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania załączonymi do zgłoszenia materiałami
zdjęciowymi, opisem oraz że nie naruszają one praw osób trzecich.
8. Uczestnik dokonując zgłoszenia udziela jednocześnie Organizatorowi zgody na wykorzystanie
opisu oraz zdjęć, o których mowa w ust. 5 powyżej na cele związane z przeprowadzeniem
Konkursu, w szczególności publikację na stronie internetowej www.kochamwolowine.pl,
www.facebook.com/DobraWolowina, w materiałach prasowych na temat konkursu
skierowanych do mediów. Udzielenie przez Uczestnika przedmiotowej zgody następuje
w związku z dokonaniem zgłoszenia i z tego tytułu nie przysługuje Uczestnikowi jakiekolwiek
wynagrodzenie.
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9. Zgłoszenia nie zawierające informacji, o których mowa w ust. 5 powyżej, zawierające
informacje nieprawdziwe, niekompletne czy nieczytelne, jak również zawierające
wulgaryzmy, słowa lub opisy powszechnie uznawane za obraźliwe są nieważne i nie
podlegają rejestracji przez Organizatora.
10. Uczestnik może dokonać dowolnej liczby zgłoszeń, przy czym każde zgłoszenie musi odnosić
się do innego przepisu kulinarnego na danie główne z wołowiny QMP.
11. W przypadku dokonania przez tego samego Uczestnika kilku zgłoszeń dotyczących tego
samego przepisu kulinarnego na to samo danie główne z wołowiny QMP, każde kolejne
zgłoszenie – oprócz pierwszego – jest nieważne i nie jest brane pod uwagę przez
Organizatora.
12. Nadesłane przez Uczestników przepisy kulinarne na dania z wołowiny QMP zostaną
przeanalizowane przez Kapitułę Konkursu, która spośród nadesłanych zgłoszeń wybierze
9 finalistów konkursu. Publiczne ogłoszenie 9 finalistów Konkursu - na stronie
www.facebook.com/DobraWolowina - nastąpi nie później niż do 23.06.2015 r.
13. Uczestnictwo w Konkursie nie jest związane z wnoszeniem jakichkolwiek opłat na rzecz
Organizatora.
14. Głosowanie na przepisy kulinarne na dania z wołowiny QMP prowadzone jest dwutorowo.
W głosowaniu biorą udział internauci (głosowanie odbywa się na stronie
internetowejwww.facebook.com/DobraWolowina) oraz Kapituła konkursowa (głosowanie
podczas live cooking).

WERYFIKACJA UCZESTNIKÓW
1. W okresie od 12 czerwca 2015 roku do dnia 16 czerwca 2015 roku, Organizator dokona
weryfikacji wszystkich przepisów na dania główne z wołowiny QMP zgłoszonych zgodnie
z niniejszym Regulaminem.
2. Wyłącznie przepisy, które zostały pozytywnie zweryfikowane przez Organizatora mogą zostać
umieszczone na liście do głosowania.

GŁOSOWANIE KAPITUŁY KONKURSOWEJ
- wyłanianie 9 finalistów konkursu
1. Organizator powołuje kapitułę Konkursu pod przewodnictwem Grzegorza Łapanowskiego,
eksperta kulinarnego i jednocześnie ambasadora programu „QMP –Wołowina zawsze dobra”,
zwaną w treści Regulaminu: „Kapitułą’, w skład której wchodzą:
a) Przewodniczący
b) Sekretarz
c) Członkowie w liczbie nie mniejszej niż 1 i nie większej niż 6.
2. Kapituła najpóźniej do 22.06.2015 r. wybiera 9 finalistów konkursu, którzy podczas gotowania na
żywo zaprezentują swoje dania podczas Finału konkursu.

GŁOSOWANIE INTERNAUTÓW

1. Na stronie internetowej www.facebook.com/DobraWolowina zostanie przeprowadzone
głosowanie Internautów na najlepszy nadesłany przepis, spośród przepisów niewyłonionych
przez Kapitułę konkursu. Każdy Internauta będzie mógł oddać głos na przepis – klikając ikonę
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2.

3.
4.
5.

„lubię to” bezpośrednio pod zdjęciem przepisu na portalu Facebook. Internauta będzie mógł
oddać głos na dowolne, wybrane przez siebie przepisy. W ramach głosowania zostanie
wyłoniony 1 najlepszych przepis, który uzyska największą liczbę kliknięć w ikonę „lubię to”.
W drodze głosowania internautów na przepisy kulinarne, zgłoszone w konkursie wyłoniony
zostanie 1 przepis. Jego autor zmierzy się wraz z 9 innymi finalistami wyłonionymi przez
Kapitułę konkursu, w drugim etapie konkursu podczas gotowania na żywo, przygotowując
dania według zgłoszonych przez siebie przepisów.
Głosowanie on-line odbywa się od godziny 14:00:00 dnia 23 czerwca 2015 roku do godziny
24:00:00 dnia 30 czerwca 2015 roku, przy użyciu strony internetowej pod adresem
www.facebook.com/DobraWolowina.
W głosowaniu biorą udział wszyscy chętni i zainteresowani Konkursem użytkownicy
Internetu.
Prawo udziału w drugim etapie konkursu otrzyma 1 Uczestnik, którego przepis uzyska za
pomocą Facebooka największą liczbę kliknięć „lubię to”. Jeżeli ze względu na równą liczbę
głosów przypadających na poszczególne przepisy, które oddali internauci nie można będzie
wybrać 1 Uczestnika z największą liczbą głosów, wówczas o prawie udziału w drugim etapie
Konkursu rozstrzygnie Przewodniczący Kapituły Konkursowej, z uwzględnieniem tych
Uczestników, którzy uzyskali równą liczbę głosów.

FINAŁ KONKURSU – GOTOWANIE NA ŻYWO
1. W finale z gotowaniem na żywo, weźmie udział 9 finalistów wyłonionych przez Kapitułę Konkursu
oraz 1 finalista wyłoniony poprzez głosowanie użytkowników Facebooka.
2. Podczas głosowania na żywo zwycięzcę (Mistrza Wołowiny QMP) oraz 2 osoby, które otrzymają II
i III nagrodę w drodze głosowania wybierze Kapituła Konkursu podczas finału.
3. Głosowanie Kapituły odbywać się będzie podczas finału polegającego na gotowaniu na żywo
przepisów kulinarnych z wołowiny QMP.
4. Finał odbędzie się 13 lipca 2015 roku w Warszawie. O szczegółowym przebiegu i miejscu
odbywania się finału Organizator poinformuje autorów 10 najwyżej ocenionych przepisów
kulinarnych w trybie roboczych ustaleń.
5. Koszt dotarcia do miejsca odbywania się finału Konkursu pokrywa Uczestnik.
6. Koszt produktów niezbędnych do przygotowania dań z wołowiny QMP przez finalistów według
receptur, które zostały najwyżej ocenione przez internautów w trybie internetowego głosowania
oraz udostępnienia niezbędnych sprzętów kuchennych i zastawy pokrywa Organizator.
7. Finaliści na przygotowanie zgłoszonego dania będą mieli 180 minut.
8. Finał odbędzie się przy udziale mediów. Uczestnik wyrażając zgodę na udział w finale zgadza się
jednocześnie na wykorzystanie jego wizerunku w relacjach z finału przygotowywanych przez
dziennikarzy.
9. Przebieg finału będzie filmowany oraz fotografowany przez Organizatora. Materiały te będą
wykorzystywane przez Organizatora w celu informowania o Konkursie oraz jego przebiegu na
stronie www.kochamwolowine.pl, www.facebook.com/DobraWolowina oraz w materiałach
prasowych przeznaczonych dla mediów. Uczestnik wyrażając zgodę na udział w finale zgadza się
jednocześnie na wykorzystanie jego wizerunku w tych materiałach.
10. Kapituła dokonując wyboru laureatów kieruje się następującymi kryteriami:
a) Estetyka wykonania i zaserwowania dania;
b) Smak dania;
c) Oryginalność przepisu;
d) Poziom opanowania technik kulinarnych;
e) Znajomość właściwości kulinarnych i zastosowania poszczególnych elementów tuszy
wołowej.
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11. Kapituła dokonuje wyboru trzech laureatów poprzez głosowanie, przyznając Uczestnikom od 1 do
5 punktów w każdym z kryteriów wymienionych powyżej. Uczestnikom, którzy otrzymają łącznie
najwięcej punktów przyznane zostaną kolejno I, II i III miejsce.

§3
Nagrody
1. W konkursie „Zostań Mistrzem Wołowiny QMP” zostaną przyznane trzy nagrody – za I, II i III
miejsce.
2. Nagrodą za zajęcie I miejsca w Konkursie jest tytuł „Mistrza Wołowiny QMP”, potwierdzony
specjalnie przygotowaną na potrzeby konkursu statuetką oraz nagrody: Robot z misą
KENWOOD-AGD KMX 80 kMix o wartości 1 986 zł brutto. Dodatkowo przyznana zostanie
również nagroda pieniężna w kwocie stanowiącej 11,11% wartości nagród, wskazanych
powyżej, która zostanie pobrana przez Organizatora, przed wydaniem Zwycięzcy nagród, jako
10% zryczałtowany podatek dochodowy od łącznej wartości nagrody, o którym mowa w art.
30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).
3. Dodatkową nagrodą dla Mistrza Wołowiny QMP jest także przedstawienie zwycięskiego
przepisu ze zdjęciem wraz z sylwetką zwycięzcy w dwumiesięczniku Kukbuk.
4. Nagrodą za zajęcie II miejsca w Konkursie jest Malakser KitchenAid 3,1 l o wartości 1 312 zł
brutto. Dodatkowo przyznana zostanie również nagroda pieniężna w kwocie stanowiącej
11,11% wartości nagród, wskazanych powyżej, która zostanie pobrana przez Organizatora,
przed wydaniem Zwycięzcy nagród, jako 10% zryczałtowany podatek dochodowy od łącznej
wartości nagrody, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o
podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn.
zm).
5. Nagrodą za zajęcie III miejsca jest Zestaw noży Dick w bloku drewnianym o wartości 874,68 zł
brutto. Dodatkowo przyznana zostanie również nagroda pieniężna w kwocie stanowiącej
11,11% wartości nagród, wskazanych powyżej, która zostanie pobrana przez Organizatora,
przed wydaniem Zwycięzcy nagród, jako 10% zryczałtowany podatek dochodowy od łącznej
wartości nagrody, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o
podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn.
zm).
6. Nagrody zostaną wręczone bezpośrednio po zakończeniu Konkursu po własnoręcznym
podpisaniu protokołu odbioru Nagrody przez laureatów na oświadczeniu według wzoru
przedłożonego przez Organizatora. Za pobranie i odprowadzenie należnego podatku od
Nagród odpowiedzialny jest Organizator.
7. Odmowa potwierdzenia odbioru Nagród w wyżej opisanej formie i treści uniemożliwia
wydanie Nagród. W takim przypadku Nagrody przepadają na rzecz Organizatora.

§4
Przetwarzanie danych osobowych
Dane Uczestników Konkursu „Zostań Mistrzem Wołowiny QMP” będą przetwarzane zgodnie
z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926
ze zm.). Administratorem danych osobowych Uczestników w rozumieniu w/w ustawy jest
Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego, z siedzibą przy ul. Smulikowskiego 4/217
w Warszawie, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych
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i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000233381. Dane mogą
zostać powierzone na podstawie umowy innym podmiotom trzecim, w tym Organizatorowi,
jedynie w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z działalności Klubu Miłośników
Wołowiny QMP, w tym Konkursu „Zostań Mistrzem Wołowiny QMP” w stosunku do jego
Uczestników. Dane Uczestników Konkursu „Zostań Mistrzem Wołowiny QMP” przetwarzane
będą w celu udziału w Konkursie. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści danych
i ich poprawiania. Podanie danych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale niezbędne dla
udziału w Konkursu „Zostań Mistrzem Wołowiny QMP”.

§5
Postępowanie reklamacyjne
1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z niniejszym
Konkursem:
a) począwszy od dnia 22 czerwca 2015 roku do 14 dni kalendarzowych po zakończeniu
okresu, do końca, którego mogą być zgłaszane Zgłoszenia, zgodnie z postanowieniami
niniejszego Regulaminu.
Reklamacje zgłoszone w terminie, ale które dotrą do Organizatora po upływie 7 dni od
ostatecznej daty nadania reklamacji oraz reklamacje zgłoszone po terminie, nie będą
rozpatrywane. Reklamacje należy zgłaszać na piśmie na adres Organizatora, z dopiskiem
„Reklamacja”. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika,
przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis.
2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 12 dni roboczych od daty ich
otrzymania. Organizator rozpatrując reklamacje stosować się będzie do postanowień
niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora uczestnik zostanie powiadomiony listem
poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 12 dni roboczych od daty
otrzymania reklamacji.
3. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.

§6
Postanowienia końcowe

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o dotarciu Zgłoszenia do Organizatora, należy
2.
3.
4.
5.

przez to rozumieć wpływ Zgłoszenia na serwer systemu teleinformatycznego
wyspecjalizowanego podmiotu przyjmującego Zgłoszenia w imieniu Organizatora.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za
pośrednictwem, której następuje zgłaszanie przepisów, prezentacja przepisów, głosowanie
on-line oraz prezentacja wyników Konkursu.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za Zgłoszenia zagubione w sieci Internet, treści
przesłane w Zgłoszeniach, jak również za ustawienia komputerów oraz sposób ich
konfiguracji, a także ustawienia występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające
z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Materiały reklamowo-promocyjne mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc
prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.
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6. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Konkursu. Ogłoszenie nastąpi w Internecie na
stronie www.kochamwolowine.pl.
7. Ecorys Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odwołania konkursu w tym dokonywania
zmian w Regulaminie w każdym czasie, w szczególności z przyczyn technicznoorganizacyjnych.
8. Wszelkie zmiany w Regulaminie będą niezwłocznie podlegały opublikowaniu na stronie
internetowej pod adresem www.kochamwolowine.
9. Organizator ma prawo dokonywać – w każdym czasie - zmian w składzie członków Kapituły
i Zespołu Ecorys Polska Sp. z o.o. – jeżeli którykolwiek z wcześniej powołanych członków nie
może pełnić swojej funkcji.
10. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyzje podejmuje Kapituła uwzględniając
obowiązujące przepisy prawa.
11. Dokonując Zgłoszenia – Zgłaszający, wyraża zgodę na zasady niniejszego Regulaminu.
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