
Regulamin konkursu "Przekrocz próg tajskiej kuchni" 

zwany dalej „Regulaminem” 

 

[Organizator] 

§ 1 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki, na jakich odbywa się̨ 

Konkurs pod nazwą „Przekrocz próg tajskiej kuchni?” (zwany dalej „Konkursem”).  

2. Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 

2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 471).  

3. Konkurs odbywa się̨ z zachowaniem zasad dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie z 

ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z 

późn. zm.).  

4. „Organizator” – Vacaloca Nogal i Wspólnicy spółka komandytowa, z siedzibą przy ul. Solskiego 

11 01- 620 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 

Gospodarczy pod numerem 0000330842, NIP: 5272603399, Regon: 141865239. 

5. „Uczestnik” – zarejestrowany użytkownik portalu www.facebook.com, będący pełnoletnią 

osobą fizyczną posiadająca pełną zdolność́ do czynności prawnych lub ograniczoną zdolność ́

prawną na warunkach określonych w § 2 Regulaminu, która zgłosiła swój udział w Konkursie 

zgodnie z niniejszym Regulaminem. 

6. Fundatorem nagród jest De Care Group Spółka z o.o. I wspólnicy Sp. Komandytowa, z siedziba 

w Pieńkowie 147 A, 05-152 Czosnów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 

Gospodarczy pod nr KRS 0000431445; NIP 1180032372Fundator jest wydającym nagrodę̨ w 

rozumieniu art. 41 ust. 1 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz 

przyrzekającym nagrodę̨ w rozumieniu art. 919, 920 i 921 kodeksu cywilnego. 

7. Regulamin określa zasady udziału w organizowanym Konkursie i warunki uczestnictwa w 

Konkursie, które Uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do Konkursu.  

8. Konkurs trwa od dnia 10.10.2016 r. od godziny 18:00:00 do dnia 27.11.2016 r. do godziny 

23:59:00.  

9. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora,  na stronie internetowej 

https://www.facebook.com/houseofasiapl  oraz na http://www.houseofasia.pl. 

 

[Warunki uczestnictwa w konkursie] 

§ 2 

https://www.facebook.com/houseofasiapl
http://www.houseofasia.pl/


1. W Konkursie może wziąć́ udział osoba fizyczna: pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność́ do 

czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która jest 

zarejestrowana, jako użytkownik na portalu społecznościowym Facebook (zwana dalej 

„Uczestnikiem”).  

2. W Konkursie nie mogą̨ brać́ udziału pracownicy lub współpracownicy Organizatora i Fundatora 

oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu 

Konkursu na zlecenie Organizatora, ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo.  

3. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest:  

a. posiadanie  potwierdzenia (paragonu lub faktury) dokonania zakupu za kwotę, co 

najmniej  20zł  produktów linii „House of Asia” w zielonych opakowaniach 

dystrybuowanych przez Fundatora, 

b. wykonanie zadania konkursowego: „Stwórz swój własny, unikalny przepis tajskiego 

dania, z użyciem produktów „House of Asia””, polegającego na: 

-  umieszczeniu fotografii przygotowanego dania wraz  z jego opisem i  przepisem jego 

wykonania (zwanej dalej „Pracą Konkursową”) pod postem konkursowym na portalu 

społecznościowym Facebook na fanpage’u: House of Asia (www.facebook.pl/houseofasia.pl). 

Każdy uczestnik może zgłosić ́ do Konkursu nieograniczoną liczbę̨ Prac Konkursowych, ale 

jedna osoba może otrzymać́ jedynie jedną Nagrodę̨.  

4. Administratorem danych zebranych na potrzeby realizacji Konkursu jest Vacaloca Nogal i 

Wspólnicy spółka komandytowa, z siedzibą przy ul. Solskiego 11; 01- 620 Warszawa. 

Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu będzie się̨ odbywać́ w celach 

związanych z realizacją Konkursu.  

5. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą̨ przetwarzane przez Administratora zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 

101, poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie na potrzeby związane z przeprowadzeniem Konkursu. 

Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na 

warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest 

dobrowolne, aczkolwiek jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.  

6. Wszystkie przesłane przez Uczestników Konkursu Prace Konkursowe mogą̨ być́ upublicznione 

na kanałach społecznościowych Organizatora (Facebook) z uwzględnieniem modyfikacji 

wynikających z wymogów technicznych publikacji.  

7. Akceptując niniejszy Regulamin Uczestnicy Konkursu wyrażają̨ zgodę̨ na przetwarzanie, w 

tym podawanie do wiadomości publicznej treści przesłanej Pracy Konkursowej oraz 

informacji o przyznaniu nagrody na kanałach społecznościowych Organizatora (Facebook). 

Wyrażenie ww. zgody na Upublicznienie Pracy Konkursowej nie oznacza przeniesienia na 

Organizatora autorskich praw majątkowych do Projektu. 

8. Niedopuszczalne jest: 

a. naruszanie jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności wykorzystywanie w 

Konkursie dzieł osób trzecich podlegających ochronie prawa autorskiego,   profili osób 

trzecich oraz profili niezgodnych z Regulaminem; 

www.facebook.pl/houseofasia.pl


b. naruszanie jakiegokolwiek ustępu niniejszego Regulaminu;   

c. podejmowanie działań́ sprzecznych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, 

zasadami współżycia społecznego lub naruszających prawa osób trzecich, w tym w 

szczególności zamieszczanie w odpowiedziach konkursowych wulgaryzmów, treści 

obraźliwych; 

d. d. wykorzystywanie jakichkolwiek programów graficznych modyfikujących fotografie 

do stworzenia Pracy Konkursowej; 

9. W przypadku działania niezgodnego z regulaminem Serwisu Facebook lub niniejszym 

Regulaminem, Organizator ma prawo w każdym momencie do:  

a. natychmiastowego wykluczenia Uczestnika z Konkursu poprzez usuniecie jego Pracy 

Konkursowej;  

b. pominięcia Uczestnika w procesie przyznania nagród. 

10. Akcja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, 

których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o 

grach hazardowych (Dz.U z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 ze zm.). 

11. Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu cywilnego. 

 

 [Zasady wyłonienia zwycięzców spośród uczestników konkursu] 

§ 3 

1. Nagrodami w Konkursie są :  

- dwuosobowy bilet lotniczy oraz 1000zł kieszonkowego, o łącznej wartości 7000 zł (zwana 

dalej „Nagrodą Główną”). Podróż (w tym powrót) powinna odbyć się do końca roku 2017, 

Rezerwacja biletów lotniczych będących Nagrodą Główną może nastąpić najpóźniej na 30 dni 

przed planowanym wylotem. Bilet dotyczyć będzie połączenia z jednego z następujących 

lotnisk w Polsce:  Warszawa (Lotnisko Chopina), Modlin, Kraków (Balice); Katowice 

(Pyrzowice), Gdańsk (Port im. Lecha Wałęsy)  do Bangkoku w Tajlandii. Lot może być 

realizowany w oparciu o istniejącą siatkę połączeń.  

- 10 zestawów produktów „House of Asia” o wartości 110,00 zł każdy dla osób wyróżnionych 

składających się z: mleka kokosowego (400 ml), ryżu czarnego (500g), makaronu ryżowego 

5mm (200 g), pasty tom yum (115 g), cukru kokosowego bio (200 g), tajskiej bazylii holy (10 g), 

oleju kokosowego (265 ml), liści limonki kaffir (10 g), papieru ryżowego (200 g), (zwana dalej 

„Nagrodą Wyróżnienia”). 

Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy. 

2. Powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa wybierze spośród opublikowanych przez 

Uczestników jedną najbardziej kreatywną Pracę Konkursową zgodną z Regulaminem, i przyzna 

jej autorowi  po zweryfikowaniu spełnienia warunków uczestnictwa określonych w 

Regulaminie  Nagrodę Główną oraz 10 wyróżnionych Prac Konkursowych, których autorzy 

otrzymają Nagrody Wyróżnienia. Jednemu Uczestnikowi może być przyznana tylko jedna 

nagroda. 



3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone poprzez opublikowanie przez  Organizatora  na profilu 

„House of Asia” pod zwycięskimi Pracami Konkursowymi komentarza z informacją o wygranej 

na portalu społecznościowym Facebook. 

4. Wyniki Konkursu  zostaną ogłoszone do dnia 6.12.2016 r. 

5. Laureaci Konkursu zobowiązani są  przesłać Organizatorowi w wiadomości prywatnej za 

pośrednictwem portali społecznościowych Facebook swoje dane. tj. imię̨, nazwisko, adres 

zamieszkania, adres e-mail, adres do korespondencji oraz numer telefonu. Oraz numeru PESEL 

niezbędnego do zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. 

Wiadomość zawierająca dane laureatów powinna zostać wysłana na konto FB, z którego 

pochodzi komentarz informujący o wygranej.  

6. Laureat ma obowiązek podania ww. niezbędnych do otrzymania Nagrody danych w ciągu 10 

dni roboczych od ogłoszenia wyników. W przypadku podania przez Zwycięzcę̨ błędnych, 

nieprawdziwych lub niekompletnych danych, niezbędnych do wydania Nagrody, Organizator 

nie ponosi odpowiedzialności za niewydanie Nagrody z tych przyczyn. Podanie błędnych 

nieprawdziwych lub niekompletnych danych prawo laureata do nagrody wygasa. 

7. Laureat, na prośbę Organizatora, jest zobowiązany w ciągu 3 dni roboczych wysłać skan 

potwierdzenia dokonania zakupów produktów „House of Asia” w zielonych opakowaniach 

dystrybuowanych przez Fundatora. W ciągu 7 dni roboczych Laureat jest zobowiązany wysłać 

listownie, pod adres wskazany przez Organizatora, oryginalne potwierdzenie dokonania 

zakupu ww. produktów. 

8. Nagroda Główna zostanie przekazana jej Laureatowi poprzez przesłanie biletów lotniczych na 

adres e-mailowy Laureata, ząś kwota pieniężna w drodze przelewu bankowego na wskazany 

przez niego numer rachunku bankowego, Na wezwanie Organizatora Uczestnik zobowiązany 

jest przekazać Organizatorowi drogą elektroniczną numer rachunku bankowego, na który ma 

zostać przelana kwota 1000 zł tytułem Nagrody Głównej, a niewskazanie numeru rachunku 

bankowego w terminie 7. dni od daty przekazania Laureatowi Nagrody Głównej wezwania 

Organizatora spowoduje przepadek nagrody pieniężnej.  

9. W przypadku przekazania przez Laureata błędnego numeru rachunku bakowego Organizator 

nie ponosi odpowiedzialności za brak otrzymania rzez Laureata nagrody pieniężnej  i  

roszczenie o wypłatę nagrody pieniężnej  wygasa . 

10. Do każdej nagrody przyznanej w Konkursie zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna 

w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych 

z tytułu wygranej w Konkursie przeznaczona na opłacenie tego podatku przez Fundatora, jako 

płatnika. Dodatkowa nagroda pieniężna jest równa kwocie stanowiącej 11,11% wartości Nagrody 

opisanej w § 3 ust. 1 Regulaminu. Laureatowi nie przysługuje prawo domagania się wypłaty, 

dodatkowej nagrody pieniężnej, która nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona 

jest przez Fundatora na zapłatę̨ należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób 

fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie.  

11. Na podstawie ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, od 

wartości Nagrody zostanie pobrany i odprowadzony zryczałtowany podatek dochodowy w 

wysokości 10% wartości j Nagrody. Uczestnik upoważnia Fundatora do pobrania  dodatkowej 



nagrody pieniężnej tytułem zryczałtowanego podatku dochodowego od przyznanej mu 

Nagrody.  

 

[Reklamacje] 

§ 4 

1. Organizator podejmuje działania związane z procesem technologicznym Konkursu, w takim 

zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się̨ usunąć́ w rozsądnym 

terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Uczestników Konkursu. W przypadku 

problemów z udziałem w Konkursie Uczestnik zgłosi ten fakt Organizatorowi. 

2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać 

wyłącznie drogą mailową pod adres: konkurs@vacaloca.pl z dopiskiem „Facebook - House of 

Asia Polska”. Zgłaszając nieprawidłowości Uczestnik powinien podać́ imię̨ i nazwisko, adres e-

mail do korespondencji, okoliczności uzasadniające zgłoszenie nieprawidłowości, rodzaj i datę̨ 

wystąpienia nieprawidłowości oraz żądanie Uczestnika. 

3. Organizator zobowiązuje się̨ do rozpatrzenia każdych zgłoszeń nieprawidłowości w terminie 

do 10 dni roboczych, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie 

Uczestnika, kiedy zostaną rozpatrzone. Odpowiedz ́ na zgłoszenie nieprawidłowości 

Uczestnika zostanie mu przesłana zwrotnie na wskazany adres e-mail.  

4. Reklamacje niezgodne z postanowieniami Regulaminu nie będą̨ rozpatrywane.  

 

[Zmiany w Regulaminie] 

§ 5 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do aktualizacji lub modyfikacji Regulaminu w dowolnym 

czasie oraz publikację zmian na stronie Internetowej Akcji www.zostanszefemkuchni.pl. 

 

[Postanowienia końcowe] 

§ 6 

1. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z  zaakceptowaniem postanowień ́

niniejszego Regulaminu.  

2. Od Organizatora nie są̨ zależne: funkcjonowanie sieci Internet, funkcjonowanie Serwisu 

Facebook, konfiguracja urządzeń́ przez Uczestnika Konkursu oraz ustawienia działania sieci 

Internet wynikające z usług świadczonych przez dostawcę sieci Internet. Powyższe 

okoliczności nie mogą stanowić podstawy reklamacji.  

3. Uczestnikom nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w Konkursie.  



4. Tytuły poszczególnych paragrafów Regulaminu mają charakter wyłącznie informacyjny i nie 

mogą̨ wpływać́ na interpretację postanowień́ niniejszego Regulaminu.  

5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa. 

 


