
§ 1. Postanowienia ogólne.  

1. Organizatorem konkursu o nazwie "Przepis na Miłość" (zwanego dalej " Konkursem ") jest Eurohost, z siedzibą 
w Krakowie 31-153 przy ul. Szlak 26/19, właściciel portalu www.terazslub.pl, 
zwany dalej " Organizatorem ". 

2. Sponsorem nagród w Konkursie są: 

Katarzyna Wesoły – Fotografia z siedzibą w Sieniawie, NIP 684-231-16-37, REGON: 180625803, Sieniawa, ul. 
Słoneczna 26a, 38-480 Rymanów,  

oraz 

Da Pietro Spółka Jawna, E. Nowosad M. Jaxa Kwiatkowski, z siedzibą w Krakowie, Rynek Główny 17, 
31-008 Kraków, NIP: 676-20-59-526, REGON:351468903 

zwani dalej Sponsorami, 

3. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach serwisu internetowego prowadzonego przez Organizatora pod 
adresami URL: www.terazslub.pl, w dniach od 14.01.2011 do 28.02.2011. 

4. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników. 

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.  

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne. 

2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które 
spełnią wszystkie warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie nie mogą brać udziału w konkursie.   

3. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie zarejestrowani użytkownicy forum terazslub.pl. 

4. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora ani Sponsorów, jak również ich wstępni i 
zstępni: małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo, a także osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 

5. Przystąpienie do Konkursu 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 Konkursie. 

6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania 
nagrody, nie można przenosić na inne osoby. 

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.  

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy: wypełnić  formularz konkursowy znajdujący się na stronie konkursowej 
zamieszczonej w Serwisie poprzez zamieszczenie w nim: 
a) przepisu kulinarnego własnego pomysłu 
b) wykonanego przez siebie zdjęcia potrawy sporządzonej wg. załączonego przepisu 
c) nazwy przepisu 
d) danych osobowych 

2. Przekazując dane i materiały określone w  §3.1. uczestnik oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich 
osobistych oraz majątkowych do zgłoszonego zdjęcia i przepisu. Nadesłanie zdjęcia i przepisu na Konkurs jest 
równoznaczne z zapewnieniem Organizatora o tym , że przepis i zdjęcie nie narusza praw osób trzecich. 

3. Uczestników Konkursu obowiązuje "Regulamin Korzystania z portalu www.terazslub.pl” opublikowany na 
stronach pod aktualnym adresem URL: http://terazslub.pl/regulamin.html 

4. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu więcej niż 1 przepis. Niezależenie od liczby zgłoszonych do 
konkursu przepisów każdemu uczestnikowi konkursu przysługuje prawo do odbioru wyłącznie jednej nagrody. 

http://www.terazslub.pl/
http://www.terazslub.pl/
http://www.terazslub.pl/
http://terazslub.pl/regulamin.html


5. Uczestnicy mogą zamieszczać przepis w okresie od 14 stycznia 2010 roku od godz. 12:00 do 28 lutego 2011 
roku do godz. 23:59 

6. Poprzez zgłoszenie przepisu i zdjęcia do Konkursu w sposób określony w niniejszym paragrafie, Uczestnik 
Konkursu oświadcza, że publikowane materiały nie naruszają przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr 
osób trzecich, w tym praw do wizerunku, a Uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia materiałów 
do Konkursu oraz udzielenia zezwolenia na publikację zdjęcia i przepisu na stronach Serwisu www.terazslub.pl. 

7. Poprzez zgłoszenie przepisu i zdjęcia do Konkursu w sposób określony w niniejszym paragrafie, Uczestnik 
Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na opublikowanie przepisu oraz zdjęcia wraz z imieniem  i 
nazwiskiem autora na stronach Serwisu Teraz Ślub. 

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.  

1. Zwycięzca pierwszej nagrody (głównej) zostanie wyłoniony przez 3 osobowe Jury, w którego skład wchodzą 
przedstawiciele Organizatora i Sponsorów. Kryteriami wyboru zwycięzcy będą oryginalność przepisu i sposób 
prezentacji dania. 

2. Zwycięzcy II, III, IV, V i VI nagrody zostaną wyłonieni w wyniku głosowania internautów, które będzie miało 
miejsce przez cały okres trwania konkursu.  

3. Organizator opublikuje nazwiska laureatów nagród w portalu Teraz Ślub oraz zawiadomi ich o fakcie uzyskania 
prawa do nagrody pocztą elektroniczną do dnia  08.03.2010 roku. 

§ 5. Nagrody.  

1. Nagrodami w konkursie są: 

NAGRODA I: 

Plenerowa sesja ślubna lub narzeczeńska wykonana przez firmę: Katarzyna Wesoły – Fotografia: 

– 3-5 godzin fotografowania na terenie Krakowa (ew. w promieniu 50 km od Krakowa – licząc od centrum wg 
zumi.pl) w ustalonym przez obie strony dniu – minimum 150 podanych obróbce ujęć w pełnej rozdzielczości na 
nośniku cyfrowym do dalszego wykorzystania, z czego minimum 40 w fotoksiążce 30x30 cm 26 stron, papier 
fotograficzny. Wartość nagrody: 1000 zł. Nagroda w postaci sesji plenerowej nie obejmuje serwisu 
fotograficznego w dniu ślubu i wesela. 

oraz 

Kolacja dla dwóch osób w Restauracji  Da Pietro Rynek Główny 17, 31-008 Kraków 

- bon podarunkowy o wartości 250 pln do wykorzystania w Restauracji Da Pietro po wcześniejszej rezerwacji 
stolika 

NAGRODY II i III: 
 
Kolacja dla dwóch osób w Restauracji  Da Pietro Rynek Główny 17, 31-008 Kraków 

- bon podarunkowy o wartości 200 pln do wykorzystania w Restauracji Da Pietro po wcześniejszej rezerwacji 
stolika 

oraz 

Jednorazowy rabat 40% na jedną z następujących usług w firmie Katarzyna Wesoły – Fotografia: 

a) Pakiet usług fotograficznych związanych z obsługą ślubu o wartości 1800 pln obejmujący: 

Fotoreportaż: 
- przygotowania u obojga narzeczonych (począwszy od fryzjera, makijażystki) 
- błogosławieństwo 
- ceremonię 
- przyjęcie weselne do godziny 1:00 
Sesję plenerową (w dniu ślubu lub w innym ustalonym dniu) 



Państwo Młodzi otrzymują: 
minimum 400 poddanych starannej obróbce zdjęć w wysokiej rozdzielczości na nośniku cyfrowym 
prezentację multimedialną z wybranym podkładem muzycznym 
fotoksiążkę 30x30 cm 26 stron 
prywatną galerię internetową na stronie www.kawesoly.com na okres 6 miesięcy 

b) Plenerową sesję narzeczeńską/ślubną o wartości 1000 pln (w ustalonym dniu) 

– 3-5 godzin fotografowania na terenie Krakowa (ew. w promieniu 50 km od Krakowa – licząc od 
centrum wg  zumi.pl) w ustalonym przez obie strony dniu – minimum 150 podanych obróbce ujęć w 
pełnej rozdzielczości na nośniku cyfrowym do dalszego wykorzystania, z czego minimum 40 w 
fotoksiążce 30x30 cm 26 stron, papier fotograficzny. Wartość nagrody: 1000 zł. Nagroda w postaci sesji 
plenerowej nie obejmuje serwisu fotograficznego w dniu ślubu i wesela. 

NAGRODY IV, V, IV: 

Jednorazowy rabat 30% na jedną z następujących usług w firmie Katarzyna Wesoły – Fotografia: 

a) Pakiet usług fotograficznych związanych z obsługą ślubu o wartości 1800 pln obejmujący: 

Fotoreportaż: 
- przygotowania u obojga narzeczonych (począwszy od fryzjera, makijażystki) 
- błogosławieństwo 
- ceremonię 
- przyjęcie weselne do godziny 1:00 
Sesję plenerową (w dniu ślubu lub w innym ustalonym dniu) 

Państwo Młodzi otrzymują: 
minimum 400 poddanych starannej obróbce zdjęć w wysokiej rozdzielczości na nośniku cyfrowym 
prezentację multimedialną z wybranym podkładem muzycznym 
fotoksiążkę 30x30 cm 26 stron 
prywatną galerię internetową na naszej stronie kawesoly.com na okres 6 miesięcy 

b) Plenerową sesję narzeczeńską/ślubną o wartości 1000 pln (w ustalonym dniu) 

– 3-5 godzin fotografowania na terenie Krakowa (ew. w promieniu 50 km od Krakowa – licząc od 
centrum wg np. zumi.pl) w ustalonym przez obie strony dniu – minimum 150 podanych obróbce ujęć w 
pełnej rozdzielczości na nośniku cyfrowym do dalszego wykorzystania, z czego minimum 40 w 
fotoksiążce 30x30 cm 26 stron, papier fotograficzny. Wartość nagrody: 1000 zł. Nagroda w postaci sesji 
plenerowej nie obejmuje serwisu fotograficznego w dniu ślubu i wesela. 

2. Termin realizacji usług wchodzących w zakres każdej nagrody pozostaje do uzgodnienia pomiędzy laureatem  i 

organizatorem konkursu a sponsorem danej nagrody. Rodzaj usługi realizowanej w ramach nagród  II do VI 

zostanie ustalony z laureatami przy uwzględnieniu wolnych terminów sponsora (Katarzyna Wesoły – Fotografia) . 

Termin realizacji usług wchodzących w zakres nagrody ustala się na nie późniejszy niż 12 miesięcy od dnia 

ogłoszenia wyników konkursu.  

3. Nagroda konkursowa zostanie wydana wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty 
jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową. 

4. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 12 miesięcy od zawiadomienia  go 
przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości związane z realizacją usług 
wchodzących w zakres nagród dostarczonych przez Sponsora. 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne lub niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez 
nagrodzonych Uczestników  Konkursu danych w formularzu rejestracyjnym i konkursowym  oraz za wszelkie 
zmiany danych służących do identyfikacji Uczestnika Konkursu dokonanych po wypełnieniu formularza 
rejestracyjnego i konkursowego  w portalu www.terazslub.pl. 

  



 
§ 6. Postępowanie reklamacyjne. 

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do 
Organizatora w terminie 5 (pięciu) dni od daty opublikowania nazwiska laureata. 

2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą 
rozpatrywane. 

3. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania i udzielać 
pisemnych odpowiedzi. 

4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji będzie ostateczna. 

§ 7. Ochrona danych osobowych. 

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia 
zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody. 

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu 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). 
Administratorem danych osobowych jest Organizator. 

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację w portalu 
terazslub.pl  imienia i nazwiska Uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje. 

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie. 

§ 8. Postanowienia końcowe. 

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach Serwisu oraz w siedzibie Organizatora. 

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

3. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter 
informacyjny. Wiążącą moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu 

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, przy czym zmiany Regulaminu nie mogą mieć wpływu 
na prawo zwycięzcy do nagrody konkursowej. 

5. Organizator oraz podmioty biorące udział w obsłudze Konkursu nie odpowiadają za treść zdjęć i przepisów 
umieszczonych przez Uczestników. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia zdjęć i przepisów w sytuacji, 
gdy umieszczono je niezgodnie z Regulaminem oraz gdyby uzasadnione stało się przypuszczenie, iż naruszają 
one prawa osób trzecich, jak również w przypadku, gdy ich treść zawierałaby komunikaty o charakterze 
reklamowym lub nieprzyzwoitym, naruszającym dobre prawo i obyczaje. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania, odwołania Konkursu jak również skrócenia lub przedłużenia 
czasu trwania Konkursu w każdym momencie,  bez podania przyczyny, poprzez umieszczenie odpowiedniej 
informacji na stronie www.terazslub.pl  

5. Wszelkie spory mogące wyniknąć między Organizatorem Konkursu a jego Uczestnikami rozpatrywane będą 
przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 
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