REGULAMIN KONKURSU
„Projekt z klasą NESTLÉ PROFESSIONAL”
1. Postanowienia ogólne
1.1 Organizatorem Konkursu „Projekt z klasą NESTLÉ PROFESSIONAL (dalej „Konkurs”)
jest NESTLÉ Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 32, 02-672
Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS 0000025166, NIP 527-020-39-68, BDO 000016180, kapitał zakładowy 48.378.300
zł, w pełni opłacony (dalej „Organizator”).
1.2 Konkurs trwać będzie od dnia jego ogłoszenia, do dnia jego rozstrzygnięcia, które będzie
miało miejsce w dniu 31.10.2018 roku.
2. Adresaci Konkursu, zgłoszenie udziału w Konkursie
2.1 W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie szkoły średnie o profilu gastronomicznym
(licea profilowane, technika i szkoły zawodowe), znajdujące się na terenie Polski.
2.2 W celu wzięcia udziału w Konkursie, szkoła spełniająca warunki, o których mowa w
punkcie 2.1, powinna wysłać zgłoszenie udziału w Konkursie na adres mailowy:
ewelina.kowalska@pl.nestle.com w nieprzekraczalnym terminie do 29.10.2018.
2.3 Na zgłoszenie udziału w Konkursie składa się:
a) formularz zgłoszeniowy sporządzony zgodnie ze wzorem, który stanowi załącznik
nr 1 do Regulaminu, w którym będzie wskazana konkretna klasa w szkole, której
zgłoszenie dotyczy; jeśli więcej klas będzie brało udział w Konkursie, powinny
zostać wysłane odrębne zgłoszenia dla każdej klasy; każdą klasę z danej szkoły
traktuje się jako odrębnego reprezentanta tej szkoły;
b) materiał przygotowany przez konkretną klasę (jej uczniów) w szkole, której
zgłoszenie dotyczy, w postaci prezentacji, zdjęć lub filmiku (praca konkursowa),
który to materiał zawierał będzie uzasadnienie, dlaczego dana klasa, ze szkoły,
którą ta klasa reprezentuje, zasługuje na nagrodę w Konkursie; przygotowanie
materiału następuje własnym staraniem i na koszt danej szkoły, klasy lub jej
uczniów.
2.4 Zgłoszenie udziału w Konkursie należy wypełnić zgodnie z prawdą i czytelnie.
Zgłoszenie powinno być podpisane przez wychowawcę klasy, o której mowa w. punkcie
2.3.b) lub dyrektora/zastępcy dyrektora szkoły, której zgłoszenie dotyczy.
2.5 Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji danych zawartych w zgłoszeniu udziału w
Konkursie.
2.6 Zgłoszenie udziału w Konkursie niespełniające warunków określonych w Regulaminie,
zgłoszenie wysłane po terminie lub zgłoszenie, co do którego nie istniała możliwość
weryfikacji danych lub weryfikacja ta była negatywna, nie będzie brane pod uwagę w
Konkursie.
3. Zasady wyłonienia zwycięzcy Konkursu
3.1 Zwycięzcę Konkursu wyłania pięcioosobowe Jury Konkursu. Członków Jury Konkursu
powołuje Organizator.
3.2 Jury Konkursu wyłania zwycięzcę Konkursu, któremu zostanie przyznana nagroda, o której
mowa w punkcie 4.1, dokonując oceny zgłoszeń w Konkursie z uwzględnieniem
następujących kryteriów: powiązanie tematu pracy konkursowej ze sztuką kulinarną,
kreatywność, pomysłowość, indywidualizm, wartości artystyczne, walory estetyczne,
ogólne wrażenie.
3.3 Jury Konkursu może uznać, że żadna z prac konkursowych nie zasługuje na nagrodę.

3.4 Decyzja Jury Konkursu w zakresie wyłonienia zwycięzcy jest ostateczna i wiążąca dla
wszystkich uczestników Konkursu.
4. Nagroda, ogłoszenie wyników
4.1 Nagrodą w Konkursie dla danej szkoły jest objęcie klasy, o której mowa w punkcie 2.3.b)
wyłonionej przez Jury Konkursu zgodnie z punktem 3, która reprezentuje ww. szkołę w
Konkursie, programem szkoleniowo-edukacyjnym przygotowanym przez Organizatora,
którego zakres i szczegóły określa załącznik nr 2 do Regulaminu.
4.2 Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone przez Organizatora niezwłocznie po zakończeniu
Konkursu, w dniu 31.10.2018, poprzez ich ogłoszenie na stronie internetowej
Organizatora, tj. www.nestleprofessional.pl oraz na stronie patrona medialnego Konkursu
– www.lekcjesmakow.pl, a także poprzez mailowe powiadomienie zwycięzcy (na adres
mailowy wskazany w zgłoszeniu udziału w Konkursie).
4.3 Poszczególne świadczenia składające się na nagrodę w Konkursie, wymienione w
załączniku nr 2 do Regulaminu będą zapewniane zwycięzcy (zwycięskiej szkole) w
terminach wynikających z tego załącznika.
4.4 Otrzymujący świadczenia wymienione w punktach 4.1 oraz 4.3 niniejszego regulaminu
zobowiązany będzie właściwie rozpoznać skutki podatkowe związane z ich otrzymaniem.
5. Postanowienia końcowe
5.1 Zasady, na jakich są przetwarzane dane osobowe zawarte w zgłoszeniach udziału w
Konkursie, uzyskane w związku z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, opisane
zostały w formularzu zgłoszeniowym .
5.2 Organizator ani inne podmioty współpracujące z Organizatorem przy organizacji
Konkursu, nie ponoszą odpowiedzialności za błędy i uchybienia uczestników Konkursu (w
tym ich reprezentantów) lub osób trzecich i wynikłe z nich ewentualne opóźnienia, bądź
nieprawidłowości w przebiegu Konkursu.
5.3 Wszelkie pytania dotyczącej organizacji Konkursu należy kierować mailem na adres:
ewelina.kowalska@pl.nestle.com lub pisemnie na adres: Nestlé Polska S.A.. ul.
Domaniewska 32, 02-672 Warszawa, z dopiskiem Konkurs „Projekt z klasą NESTLÉ
PROFESSIONAL”.
5.4 Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian w niniejszym Regulaminie, które nie
będą naruszać podstawowych zasad Konkursu ani praw nabytych przez uczestników
Konkursu.
5.5 Wszelkie kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem reguluje Kodeks Cywilny.
Załączniki;
1. Formularz zgłoszeniowy;
2. Warunki programu

