REGULAMIN KONKURSU „Porcje w pigułce”
§1
Postanowienia Ogólne
1.1. Organizatorem Konkursu „Porcje w pigułce”, zwanego dalej Konkursem, jest Synertime
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-797) przy ul. Nowoursynowskiej 101E, wpisana do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000291250,
NIP: 9512236147, REGON: 141173151, kapitał zakładowy 150.000 zł (dalej
Organizator), która organizuje Konkurs na zlecenie Nestlé Polska S.A. z siedzibą
w Warszawie (02-678) przy ul. Szturmowej 2, wpisanej do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025166, NIP: 527-020-39-68,
REGON: 010006420, kapitał zakładowy 50.000.000 zł w pełni opłacony (dalej
Zleceniodawca).
1.2. Konkurs organizowany jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwanym
dalej „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
1.3. Konkurs adresowany jest do osób pełnoletnich zamieszkałych na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej, którzy są studentami lub absolwentami w wieku do 30 roku
życia następujących kierunków: Technologia żywności i żywienia człowieka, Dietetyka,
Zdrowie publiczne lub kierunków pokrewnych (zwanych dalej „Uczestnikami”).
1.4. Konkurs jest częścią projektu Nutrition, Health and Wellness, który ma na celu
budowanie świadomości o marce Nestlé, jako dbającej o zdrowie, prawidłowe żywienie
i dobre samopoczucie.
1.5. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora, stronie internetowej
www.nestle.pl oraz na stronie Facebook „Natalia Honorata Witalna”.

§2
Przedmiot konkursu
2.1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie przez uczestnika prezentacji w slajdach,
której grupą docelową są gimnazjaliści. Prezentacja ma być ujęta w formie „Pigułki
wiedzy”, omawiającej zalecenia dotyczące spożywania odpowiednich porcji
produktów (np. warzyw i owoców) w ciągu dnia, czyli zagadnienia produktowego
portion guidance.
2.2. Pod pojęciem „Pigułka wiedzy” rozumie się krótką formę prezentacji podanego
zagadnienia merytorycznego. Zagadnienie powinno zostać przedstawione w sposób
łatwy do zrozumienia – ważna jest grupa docelowa.

2.3. Prezentacja powinna zawierać nie więcej niż 20 slajdów oraz powinna zostać zapisana
w formacie PDF.
2.4. Prezentację należy przesłać drogą elektroniczną na adres konkursnhw@pl.nestle.com
wraz ze swoim CV zawodowym w celu potwierdzenia spełniania przez uczestnika
warunku wykształcenia profilowego, o którym mowa w pkt. w 1.3.
§3
Czas trwania konkursu
3.1. Konkurs rozpocznie się w dniu 5 marca 2015 r.
3.2. Zakończenie konkursu nastąpi w dniu 12 kwietnia 2015 r.
3.3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi poprzez opublikowanie imienia i pierwszej litery
nazwiska zwycięzcy oraz miejscowości zamieszkania oraz zwycięskiej prezentacji na
stronie internetowej www.nestle.pl oraz na fan page’u „Natalia Honorata Witalna” do
dnia 20 kwietnia 2015 r.
3.4. Niezależnie od powyższego, zwycięzca Konkursu zostanie w ciągu 7 dni od
rozstrzygnięcia Konkursu, powiadomiony przez Organizatora pocztą elektroniczną
(e-mail) lub telefonicznie o przyznaniu im nagród.
§4
Warunki uczestnictwa
4.1

4.2

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
a) status studenta lub absolwenta w wieku do 30 roku życia, następujących
kierunków: Technologia żywności i żywienia człowieka, Dietetyka, Zdrowie
publiczne lub kierunków pokrewnych;
b) stworzenie prezentacji „Pigułka wiedzy”, na temat zaleceń dotyczących
spożywania odpowiednich porcji produktów (np. warzyw i owoców) w ciągu dnia,
czyli zagadnienia produktowego portion guidance. W opisie prezentacji należy
zamieścić imię i nazwisko autora.
c) dołączenie do zgłoszenia swojego CV zawodowego;
d) przesłanie prezentacji w formacie PDF oraz swojego CV zawodowego w terminie
do 12 kwietnia 2015 roku do godz. 23:59 drogą elektroniczną na adres
konkursnhw@synertime.pl, z dopiskiem „Zgłoszenie do konkursu Porcje
w pigułce”. Decyduje data otrzymania wiadomości przez Organizatora.
Udział w konkursie jest bezpłatny.
§5
Zasady konkursu

5.1
5.2

Aby wziąć udział w konkursie należy spełnić warunki określone w paragrafie 4.
Regulaminu.
Do Konkursu mogą być zgłaszane tylko prace, które nie naruszają autorskich praw
osobistych i majątkowych oraz innych praw osób trzecich, w szczególności prawa

5.3
5.4

5.5
5.6

5.7

do ochrony wizerunku i innych dóbr osobistych, a także praw własności przemysłowej,
w szczególności praw zastrzeżonych w Urzędzie Patentowym.
Każdy Uczestnik ma prawo zgłosić jedną pracę konkursową.
Konkurs jest moderowany przez Organizatora. Moderacja polega na prawie
Organizatora do niedopuszczeniu do konkursu prezentacji, która:
a) narusza prawo obowiązujące w Polsce;
b) narusza prawa, w tym prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej, oraz
uczucia osób trzecich;
c) zawiera treści powszechnie uznane za społecznie niewłaściwe i naganne
moralnie;
d) zawiera znaki, logotypy, marki lub nazwy handlowe osób trzecich (wyłączając
firmę Nestlé);
e) zawiera treści o charakterze komercyjnym (reklamy);
f) narusza inne postanowienia zawarte w Regulaminie Konkursu.
Uczestnik ma prawo wycofać z Konkursu zgłoszoną pracę, co wiąże się z utratą prawa
do otrzymania nagrody.
Ocena nadesłanych prac dokonana będzie przez Komisję konkursową, w której skład
wejdą Przedstawiciele Zleceniodawcy oraz Organizatora. Komisja, biorąc pod uwagę
wartość merytoryczną i kreatywność nadesłanych prac, wybierze 3 prace finałowe.
Autorzy 3 prac finałowych wezmą udział w rozmowie kwalifikacyjnej, która zostanie
przeprowadzona przez Komisję Konkursu. Na jej podstawie zostanie wyłoniony jeden
zwycięzca konkursu, który uzyska prawo do nagrody w postaci pracy w roli specjalisty
ds. żywienia podczas ogólnopolskiego roadshow zorganizowanego w ramach programu
„Żyj smacznie i zdrowo”.

§6
Nagrody
6.1. Nagrodą w Konkursie jest możliwość pracy, na podstawie umowy o dzieło zawartej
z Organizatorem, w roli specjalisty ds. żywienia podczas ogólnopolskiego roadshow
zorganizowanego w ramach programu „Żyj smacznie i zdrowo” w okresie od początku
maja do końca czerwca 2015.
6.2. W ramach roadshow Zwycięzca odbędzie 30 wyjazdów, podczas których będzie
pracował jako specjalista ds. żywienia, i za które otrzyma łączne wynagrodzenie
w wysokości 8 100 zł brutto.
6.3. Nagrodzona osoba nie może żądać zamiany nagrody na inną nagrodę.
§7
Postanowienia dodatkowe
7.1. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do
wzięcia udziału w Konkursie. Dane te będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dalej: ustawa) wyłącznie
w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, a jeżeli Uczestnik
wyraził na to zgodę w celach marketingowych.
7.2. Administratorem danych osobowych osób fizycznych przetwarzanych w niniejszym
Konkursie w celu i zakresie niezbędnym do jego przeprowadzenia jest firma Nestlé
Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Szturmowej 2, 02–678 Warszawa, która
powierza na zasadach wynikających z art. 31 ustawy przetwarzanie danych osobowych
Organizatorowi w zakresie i celu związanym z organizacją i przeprowadzeniem
Konkursu.
7.3. Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania
i prawo żądania ich usunięcia.
7.4. Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie prezentacji, w tym swojego wizerunku (jeśli
będzie umieszczony w prezentacji), przez Organizatora i Zleceniodawcę w portalu
Facebook na fan page’u „Natalia Honorata Witalna” oraz na www.nestle.pl, bez
dodatkowego wynagrodzenia, w przypadku gdy uczestnik uzyska prawo do nagrody
w Konkursie, w celu podania do publicznej wiadomości informacji o wynikach
konkursu.
§8
Postępowanie reklamacyjne
8.1. Uczestnicy Konkursu mogą zgłaszać reklamacje dotyczące Konkursu na piśmie
w terminie 30 dni od dnia publikacji wyników Konkursu. Reklamacja winna być
przesłana listem poleconym na adres Organizatora podany w paragrafie 1, z dopiskiem
,,Konkurs Porcje w pigułce – Reklamacja’’. O zachowaniu terminu złożenia reklamacji
decyduje data wpłynięcia listu poleconego zawierającego reklamację do siedziby
Organizatora. Organizator rozpatruje wyłącznie reklamacje, które wpłynęły do niego
w terminie 30 dni od ogłoszenia wyników.
8.2. Prawidłowo zgłoszone reklamacje uczestników Konkursu będą rozpatrywane przez
Organizatora w ciągu 7 dni od ich zgłoszenia. Organizator poinformuje pisemnie
Uczestnika zgłaszającego reklamację o zajętym stanowisku.
8.3. Reklamacja zostanie rozstrzygnięta w terminie 7 dni od wpłynięcia reklamacji.
§9
Postanowienia końcowe
9.1. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora w Warszawie przy ul.
Nowoursynowskiej 101E, na stronie www.nestle.pl oraz w linku udostępnionym
w poście konkursowym na portalu „Natalia Honorata Witalna”.
9.2. Wszelkie pytania i uwagi można wysyłać w prywatnej wiadomości na profil Natalia
Honorata Witalna www.facebook.com/NestlePolskaNHW na Facebooku.
9.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw.

