
Regulamin konkursu „Bitwa na grille” 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Bitwa na grille” zwanego dalej „Konkursem” jest „Agrimpex Griluj i Gotuj 

s.c.”, z siedzibą w Jarosławiu, ul. Zwierzyniecka 2a, 37-500 Jarosław; posiadająca numer identyfikacji 

podatkowej (NIP) 7922256473, REGON: 180544358, przedstawiciel na Polskę kanadyjskiej firmy 

produkującej grille gazowe Broil King i akcesoria grillowe zwany dalej „Organizatorem”. 

2. Agencją Odpowiedzialną za przeprowadzenie konkursu jest Agencja Reklamowa PoProstu Sp. z o.o. z 

siedzibą w Libertowie przy ul. Zgodnej 48, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy 

dla Krakowa - Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000379146, o kapitale 

zakładowym w wysokości 50.000 zł, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP) 944223180 dalej 

zwana „Agencja Odpowiedzialną”. 

3. Konkurs zostanie prowadzony na stronie prowadzonej przez Organizatora, dostępnej pod adresem URL: 

www.broilking.pl dalej zwanej „Stroną Organizatora”, w dniach 06 sierpnia 2014r. - 02  września 2014 r. 

4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników. 

II. Uczestnictwo w Konkursie 

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne. 

2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności 

prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w 

Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub 

opiekunów prawnych. 

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz Agencji Odpowiedzialnej, jak również 

ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo. 

4. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie uczestnicy prowadzący kanał w serwisie YouTube. 

5. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż 

spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o pozbawieniu Uczestnika prawa do udziału w 

Konkursie w przypadku naruszenia przez tego Uczestnika zasad Regulaminu, a także postępowania 

naruszającego dobre obyczaje handlowe i przepisy prawa, narażającego na szwank dobre imię 

Organizatora, jego wizerunek, renomę lub interesy. 

III. Przebieg i warunki udziału w Konkursie 

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od dnia 06 sierpnia 2014 r od godziny 12:00, do dnia 2 

września 2014 r. do godziny 16:00, przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail broilking@arpoprostu.pl 

zgłoszenie zawierające niezbędne dane kontaktowe tj.: adres e-mail oraz telefon, niezbędne do realizacji 

prawa do nagrody oraz link do filmu o następujących założeniach: 

a) temat filmu: pożegnanie z grillem węglowym; 
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b) w tytule filmu musi być zawarta fraza „Bitwa na grille - konkurs Broil King”; 

c) film osadzony na kanale YouTube uczestnika Konkursu; 

2. Jeden uczestnik może zgłosić do Konkursu nieograniczoną liczbę filmów.  

3. Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego w sposób określony w ust. 1 i 2, uczestnik nie może dokonywać w 

nich żadnych zmian ani usunąć filmu. 

4. Organizatorowi oraz Agencji Odpowiedzialnej przysługuje prawo do publikowania filmu na Kanale 

Organizatora w serwisie YouTube, jak również na stronach innych serwisów internetowych wydawanych 

przez Organizatora i Agencję Odpowiedzialną, w tym na stronach niezwiązanych bezpośrednio z 

Konkursem. 

IV. Zasady wyłaniania zwycięzców 

1. O zwycięstwie decyduje ilość kliknięć w przycisk „Fajne” znajdujący się przy zgłoszonym Filmie w kanale 

YouTube. 

2. W przypadku, gdy Uczestnik konkursu zgłosi więcej niż 1 film, liczba  kliknięć w przycisk „Fajne” znajdujący 

się przy jego filmach zostanie zsumowana. Przy wyborze zwycięzcy będzie brana pod uwagę suma 

wszystkich kliknięć dla zgłoszeń Uczestnika.  

3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w serwisach: www.broilking.pl oraz www.grillujgotuj.pl nie później niż w 

dniu 04 września 2014r. Zwycięzcy zostaną ponadto powiadomieni o powyższym za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adresy e-mail podane w zgłoszeniu konkursowym. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia powyższego terminu w uzasadnionych wypadkach, o 

czym niezwłocznie poinformuje w serwisie www.broilking.pl oraz www.grillujgotuj.pl. 

5. Nagrodzony Uczestnik zobowiązany jest w terminie 5 dni od dnia wysłania przez Organizatora 

zawiadomienia o prawie do nagrody wysłać pocztą elektroniczną na adres podany w zawiadomieniu, 

wiadomość e-mail zawierającą dane niezbędne do zrealizowania prawa do nagrody tj. adres zamieszkania, 

imię i nazwisko, telefon kontaktowy. 

V. Nagrody 

1. Nagrody przyznawane w konkursie: 

a) I miejsce - grill gazowy Broil King - model Baron 320 o wartości 3500 PLN oraz zaproszenie na event 

organizowany w ramach konkursu „Grilluj i gotuj z Charliem” w Osadzie Firleje pod Warszawą 

(zwycięzca + osoby towarzyszące) w dniu 14 września 2014. 

b) II miejsce - akcesoria do grilla o wartości 500 PLN oraz zaproszenie na event organizowany w 

ramach konkursu „Grilluj i gotuj z Charliem” w Osadzie Firleje pod Warszawą (zwycięzca + osoby 

towarzyszące) w dniu 14 września 2014. 

c) III miejsce - przyprawy do grilla o wartości 200 PLN oraz zaproszenie na event organizowany w 

ramach konkursu „Grilluj i gotuj z Charliem” w Osadzie Firleje pod Warszawą (zwycięzca + osoby 

towarzyszące) w dniu 14 września 2014. 
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2. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty 

ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę. 

3. Nagrody rzeczowe zostaną wysłane pocztą kurierską w terminie 21 (dwadzieścia jeden) dni od przesłania 

przez uczestnika wiadomości zawierającej dane niezbędne do przekazania nagrody, zgodnie z zasadami 

opisanymi w punkcie IV.5. 

4. Jeden uczestnik może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę przewidzianą Regulaminem. 

5. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w pkt. II i III Regulaminu, w 

tym nie wskaże danych umożliwiających dostarczenia nagrody w sposób i w terminie określonym w pkt. IV.5. 

nie nabywa prawa do nagrody. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora. 

6. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości 

wraz ze zdjęciem. 

7. Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom zgodnie z postanowieniami ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych.  

VI. Prawa autorskie 

1. Uczestnik Konkursu zgłaszając swój Film do Konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i 

nieograniczone prawa autorskie do zamieszczonych materiałów, które są przejawem jego własnej 

indywidualnej twórczości o oryginalnym charakterze i są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń 

podmiotów trzecich. 

2. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne korzystanie w całości jak i w dowolnie wybranych 

fragmentach z materiałów zamieszczonych w serwisie YouTube  w ramach udziału w Konkursie przez 

Organizatora oraz Agencję Odpowiedzialną na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności: 

2.1. Utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką; 

2.2. Wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie we wszystkich wydaniach, niezależnie od formy, 

standardu, systemu lub formatu; 

2.3. Wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji oraz 

trwałe lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub w części dowolnymi środkami i 

w dowolnej formie; 

2.4. Wykorzystanie do celów marketingowych Konkursu, w tym reklamy, promocji, oznaczenia lub 

identyfikacji Organizatora; obejmuje to również utrwalanie i zwielokrotnianie poligraficzne oraz 

wykorzystanie tych utrwaleń; utrwalanie audiowizualne dowolną techniką niezależnie do standardu, 

systemu i formatu; nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy 

dowolnych środków technicznych, w tym nadawanie za pośrednictwem satelity; nagrywanie na 

urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników dźwięku i obrazu, w tym 

powielania, rozpowszechniania i odtwarzania nagrań, przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w 

audycjach w środkach masowego przekazu, po utrwaleniu na nośnikach dźwięku i/lub obrazu; 



2.5. Publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez 

siebie wybranym, w tym w dowolnych - elektronicznym, cyfrowym itp. kanale komunikacji publicznej; 

2.6. Wprowadzanie do obrotu, rozpowszechnianie egzemplarzy oraz ich kopii. 

3. Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi na podstawie niniejszego postanowienia zezwolenia na 

korzystanie z zależnych praw autorskich na wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyżej, o ile dla 

eksploatacji ww. materiałów na tych polach konieczne lub potrzebne jest stworzenie utworu zależnego, a 

także zezwolenia na udzielenie wzajemnego i równoczesnego lub samodzielnego opracowania, przeróbki, 

adaptowania części lub całości w tym przez nadawanie im różnego rodzaju form (zmienionej, skróconej, 

poszerzonej lub skondensowanej) z prawem do reprodukowania na nośnikach zapisu oraz z prawem do 

wykorzystania na nośnikach dźwięku i obrazu. 

4. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę, aby jego materiały zamieszczone przez niego w ramach Konkursu były 

wykorzystywane stosownie do potrzeb Organizatora i/lub Agencji Odpowiedzialnej i wymogów jego publikacji 

oraz rozpowszechniania na ww. polach eksploatacji, poddawane stosownym obróbkom, przeróbkom, 

adaptacji, dodawaniu tytułów i podtytułów, skrótów, adjustacji technicznej, tworzeniu opracowań oraz 

poprawek w tym stylistycznych, ortograficznych i językowych bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. 

5. W przypadku, gdyby oświadczenia, o których mowa w pkt. VI.1.okazały się niezgodne ze stanem faktycznym 

i/lub prawnym osoba, Uczestnik w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną i 

całkowitą odpowiedzialność oraz oświadcza, że ureguluje wszystkie związane z tym faktem poniesione przez 

Organizatora i/lub Agencji Odpowiedzialnej szkody. 

6. Ponadto, w sytuacji o której mowa powyżej, osoba ta podlega dyskwalifikacji z Konkursu i zobowiązana jest 

do niezwłocznego zwrotu przyznanej przez Organizatora nagrody. 

7. Uczestnik oświadcza, że wizerunek utrwalony na Filmie zgłoszonym w ramach Konkursu jest wizerunkiem 

Uczestnika. 

8. Uczestnik z chwilą zgłoszenia do Konkursu wyraża zgodę na korzystanie w tym rozpowszechnianie przez 

Organizatora i/lub Agencję Odpowiedzialną wizerunku Uczestnika dla potrzeb związanych z realizacją i/lub 

promocją Konkursu przy wykorzystaniu wszelkich środków komunikowania dostępnych w chwili rejestracji 

Uczestnika w Konkursie, w tym w szczególności za pośrednictwem sieci Internet, internetowych portali 

społecznościowych lub przenośnych urządzeń telekomunikacyjnych. 

9. W przypadku, gdy wizerunek utrwalony na przesłanych do Organizatora filmie nie będzie wizerunkiem 

Uczestnika, Uczestnik oświadcza i zobowiązuje się zwolnić Organizatora i/lub Agencję Odpowiedzialną z 

wszelkich roszczeń podnoszonych wobec tych podmiotów w związku z korzystaniem z wizerunku 

przesłanego przez Uczestnika. 

10. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności plakaty reklamowe, ulotki, drukowane 

materiały promocyjne, spoty telewizyjne, reklamę w gazetach i czasopismach oraz w Internecie. Wizerunek 

uczestnika może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i 



kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie 

uznanych za nieetyczne. 

VII. Postępowanie reklamacyjne 

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do 

Organizatora z dopiskiem ”Bitwa na grille - reklamacja”. Reklamacje należy składać w terminie 3 (trzech) dni 

od daty opublikowania listy zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla 

pocztowego) lub droga mailową na adres broilking@arpoprostu.pl  

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 3 (dni) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w 

sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację. 

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

IX. Odpowiedzialność Organizatora 

1. Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem Uczestnika do wysokości wartości 

przysługującej nagrody. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia listów, przesyłek, a także 

za wszelkie inne działania operatorów poczty czy kuriera. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych danych przez Uczestnika. 

X. Postanowienia końcowe 

1. Konkurs nie jest sponsorowany, popierany, administrowany ani w żaden sposób powiązany z serwisem 

YouTube. Wszelkie treści wysyłane przez uczestników Konkursu w związku z Konkursem (np. komentarze, 

pytania, skargi, itp.) powinny być adresowane do Organizatora. Organizator zwalnia serwis YouTube z 

odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z przeprowadzeniem Konkursu za pośrednictwem Kanału 

Organizatora. 

2. Spory odnoszące się i wynikłe z Konkursu będą rozwiązywane przez Organizatora. Wszelkie decyzje 

Organizatora będą wiążące i ostateczne.  

3. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Konkursu określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie 

oraz bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w 

materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.  

4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie trwania 

Konkursu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w chwili publikacji zmienionego Regulaminu za 

pośrednictwem serwisu www.broilking.pl.  
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5. Niniejszy Regulamin jest dostępny dla Uczestników w czasie trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz 

w serwisie www.broilking.pl. 

6. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez 

sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 
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