Regulamin konkursu „GOTUJ ZE SMOBY”
Organizatorem niniejszego konkursu („Konkurs”) jest Simba Toys Polska Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie, ul. Marcina Flisa 2, 02-247 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000055810, zarejestrowana pod numerem P-010677002,
NIP 5211000324 (zwana dalej „Organizatorem”).
I. Prawo do uczestnictwa w Konkursie.
1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna (dalej: „Uczestnik”), która spełnia łącznie
następujące warunki:
a) zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
b) jest pełnoletnia,
c) wykona Zadanie Konkursowe zdefiniowane w punkcie IV,
d) nie jest krewnym osoby uczestniczącej w organizacji Konkursu,
e) udostępni dane osobowe w zakresie wymaganym niniejszym regulaminem.
II. Dane osobowe.
1. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych
uzyskanych w związku z organizacją Konkursu. Dane osobowe będą wykorzystywane w celu
przeprowadzenia Konkursu, w tym przyznania i doręczenia nagród, promocji marki Smoby, a
ponadto w celu dokonania rozliczeń z urzędami skarbowymi. Uczestnik ma prawo wglądu do jego
danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym stanowi
warunek udziału w Konkursie. Administratorem danych osobowych uczestników jest Organizator.
III. Zgłoszenia do Konkursu i proces selekcji.
1. Organizator składa przyrzeczenie przyznania nagród przewidzianych w punkcie VII, na
warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
2. Konkurs trwa od dnia 06 grudnia do dnia 18 grudnia 2016 r.
3. Organizator zweryfikuje wszystkie nadesłane zgłoszenia do Konkursu. Organizator nie
uwzględni zgłoszeń Uczestników, które z jakiejkolwiek przyczyny naruszają warunki
niniejszego regulaminu, w szczególności z powodu nieprawidłowości pod względem
technicznym lub niedotrzymania terminu albo zawierają treści powszechnie uznawane
za obraźliwe lub naruszają dobra osobiste osób trzecich.
4.Wszystkie prawidłowe zgłoszenia do Konkursu zostaną przeanalizowane przez zespół 3 sędziów,
którzy przyznają autorom najlepszych zgłoszeń („Zwycięzcy”) nagrody przewidziane w niniejszym
Regulaminie. Główna nagroda zostanie przyznana wyłącznie według uznania zespołu sędziów,
biorąc pod uwagę w szczególności pomysłowość oraz jakość zgłoszonej pracy. Nagrody dodatkowe
będą przyznane na podstawie liczby głosów otrzymanych na stronie www.gotujzesmoby.pl , przy
czym przydzielane one będą losowo do każdego laureata bez możliwości wymiany na inny
produkt.
5.Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej w Konkursie w ciągu 7 dni od daty zakończenia
danego etapu, zgodnie z procedurą przewidzianą w niniejszym regulaminie.
6. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że jest autorem pracy konkursowej oraz, że
praca konkursowa nie narusza praw osób trzecich oraz nie jest obciążona ani ograniczona prawami
osób trzecich.

IV. Zadanie Konkursowe.
1. Zadaniem Uczestników („Zadanie Konkursowe”) jest przesłanie zdjęcia ze wspólnego
przygotowywania potrawy razem z dzieckiem za pośrednictwem strony internetowej
www.gotujzesmoby.pl (część obowiązkowa). Zdjęcie uwzględniać musi krótki opis. Opisane
powyżej zgłoszenie zwane jest dalej „Utworem”.
2.Prace należy przesyłać za pośrednictwem strony konkursowej
www.gotujzesmoby.pl/konkurs/formularz. Przepisy przesyłane inną drogą nie będą brane
pod uwagę.
3.Uczestnik w zgłoszeniu konkursowym w odpowiednich polach musi uzupełnić następujące dane:
a) Imię i nazwisko Uczestnika Konkursu,
b) Adres email
c) Klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz mojego dziecka przez Administratora:
SIMBA TOYS POLSKA SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie, adres: 02-247 Warszawa, ul. Flisa 2. w celu organizacji
konkursów organizowanych przez Administratora , zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia
1997 roku tekst jednolity Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz.926, z późn. zm.).
Wiem, że podanie danych jest dobrowolne oraz, że mam prawo kontroli przetwarzania danych, prawo dostępu do treści
swoich danych i ich poprawiania.

d) Klauzulę potwierdzającą posiadanie praw autorskich do przesłanej pracy konkursowej:
Oświadczam, że moja praca konkursowa jest wynikiem mojej samodzielnej pracy i posiadam do niej wszelkie prawa autorskie.
Udzielam Organizatorowi nieodpłatnej niewyłącznej licencji na korzystanie z tego utworu przez czas nieokreślony na
terytorium całego świata na następujących polach eksploatacji:
(a) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną,
zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
(b) wprowadzanie do obrotu w kraju i za granicą;
(c) użyczenie egzemplarzy utworu;
(d) publiczne, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie;
(e) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym.

4. Zgłoszenia niespełniające wymogów wskazanych w zadaniu konkursowym oraz w punktach a-d
powyżej nie będą uwzględniane.
5. Zdjęcia Zwycięzców, będące wynikiem wykonania Zadania Konkursowego zostaną
opublikowane na www.gotujzesmoby.pl
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia zgłoszeń konkursowych zawierających
treści niecenzuralne lub wątpliwe moralnie.
V. Potwierdzenie i przyjęcie nagrody.
1. W razie przyznania nagrody, Organizator ogłosi listę Zwycięzców w terminie wskazanym w
punkcie III ust. 5 regulaminu. W przypadku braku przyjęcia nagrody przez Zwycięzcę przez okres
30 (trzydziestu) dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu, nagroda przepada na rzecz
Organizatora.
VI. Wykorzystanie danych osobowych Zwycięzcy.
1. Uczestnik wyraża zgodę na publikację imienia, nazwiska, przepisu i przesłanych zdjęć w
na stronie www.gotujzesmoby.pl

VII. Nagrody
1. Przewidziano 1 nagrodę główną i 10 nagród dodatkowych.
Nagroda główna w postaci zestawu:
 Smoby Fabryka Lizaków 159,90 PLN brutto,
 Smoby Fabryka Czekolady 149,90 PLN brutto ,
 Smoby Babeczki 79,90 PLN PLN brutto,
 Smoby Zestaw do pieczenia 69,90 PLN brutto,
Nagrody dodatkowe:
 Mikser MiniTefal 2x 36,90 PLN brutto ,
 Toster MiniTefal 2x 36,90 PLN brutto,
 Czajnik MiniTefal 2x 31,90 PLN brutto,
 Ekspres MiniTefal 2x 47,90 PLN brutto,
 Ekpres Rowenta 2x 63,90 PLN brutto,

Łączna pula nagród to: 894,60 PLN brutto
2. Przyznanie nagrody Zwycięzcy uzależnione jest od przestrzegania postanowień niniejszego
Regulaminu.
3. Nagrody nie są odpowiednie dla dzieci do lat 5.
4. Nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną ani na inne nagrody.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród na inne, o zbliżonej wartości
i parametrach.
6. W przypadku, gdy Zwycięzcą okaże się osoba niespełniająca warunków wskazanych w punktach
I niniejszego regulaminu, osoba taka traci prawo do nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu
po doręczeniu nagrody osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu. Organizator nie będzie
zobowiązany do przyznania takiej nagrody innemu Uczestnikowi.
VIII. Prawa autorskie.
1. W momencie wysłania zgłoszenia konkursowego, Uczestnik przeniesie na Organizatora
autorskie prawa majątkowe do utworów, stanowiących efekt wykonania Zadania Konkursowego
oraz wyrazi zgodę na dokonywanie przez Organizatora modyfikacji nagrodzonej pracy
konkursowej, a także sporządzania jej opracowania. Przeniesienie praw autorskich nastąpi bez
ograniczeń terytorialnych i czasowych bez odrębnego wynagrodzenia na wszystkich polach
eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w
szczególności na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalenie i zwielokrotnianie - wytworzenie dowolną techniką jego egzemplarzy w
tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego,
techniką cyfrową,
b) wprowadzanie do obrotu, najem, użyczenie, publiczne rozpowszechnianie oryginału lub
egzemplarzy, na których go utrwalono, poprzez publiczne wykonanie, wystawienie,
wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne
udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i
czasie przez siebie wybranym,
c) wykorzystywanie całości lub pojedynczych elementów w celu wprowadzenia
utworów do obrotu, w sposób określony w lit. b,
d) wykorzystywanie całości lub pojedynczych elementów w celu stworzenia dowolnych
materiałów reklamowych (reklamy prasowe, ulotki, plakaty o dowolnych rozmiarach,
materiały okolicznościowe) oraz korzystania z nich, a w szczególności wprowadzania do
obrotu, w sposób określony w lit. b,

e) rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet i na drukowanych materiałach
promocyjnych poprzez wprowadzenie do pamięci komputera i wydruk, bez względu na ilość
nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy.
2. Uczestnik upoważnia Organizatora do:
a) decydowania w jego imieniu o pierwszym publicznym rozpowszechnieniu zgłoszonej pracy,
b) przeprowadzenia w jego imieniu nadzoru autorskiego przed rozpowszechnieniem
zgłoszonej przez niego pracy,
c) rozpowszechnienia zgłoszonej pracy anonimowo.
3. Uczestnik zezwoli ponadto na wykonywanie przez Organizatora praw zależnych do
nagrodzonego utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawa
pokrewnych, w szczególności do rozporządzania i korzystania z opracowania, przeróbki i adaptacji
nagrodzonego utworu na takich samych polach eksploatacji, jak określono powyżej.
IX. Dyskwalifikacja.
1. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszeń: spóźnionych, przesłanych inną
drogą niż przez formularz zgłoszeniowy na www.gotujzesmoby.pl lub do niewłaściwego podmiotu,
niekompletnych, nieczytelnych lub niezgodnych z regulaminem,
X. Postanowienia końcowe.
1. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt podany na stronie smoby@simba.com.pl
2. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z
2009 r. Nr 201, poz. 1540 ze zm.).
3. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie organizatora i na stronie
www.gotujzesmoby.pl.
4. Reklamacje należy zgłaszać pisemnie w siedzibie organizatora. Wszystkie reklamacje zostaną
rozpatrzone w ciągu 5 dni roboczych od wpłynięcia.

