
Regulamin konkursu „IT Fit” na zdrową potrawę do pracy 

I. Postanowienia ogólne

1.  Regulamin  określa  zasady  Konkursu  „IT  Fit” (zwanym  dalej  „Konkursem”)  na
przygotowanie i przesłanie przepisu zdrowej potrawy, nadającej się do spożycia w pracy.
2. Konkurs jest organizowany przez firmę EACTIVE s.c., z siedzibą przy ul. Głównej 25/2,
55-010 Święta Katarzyna, zwaną dalej „Organizatorem”.
3. Konkurs jest przeprowadzany na stronie Organizatora – serwisie dostępnym w internecie
pod adresem: https://www.eactive.pl.
4. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym Regulaminem (dalej „Regulamin”) i
przepisami prawa polskiego. 
5. Celem Konkursu jest wyłonienie 3 autorów najlepszych przepisów na  zdrową potrawę
idealnie nadającą się do spożycia w pracy  i promocja zasad zdrowego odżywania.
6. Konkurs odbędzie się z użyciem serwisu internetowego  www.facebook.pl. Organizator
informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób prowadzony, sponsorowany, popierany, ani
związany z serwisem Facebook i podmiotami Facebook Inc. 

II. Warunki uczestnictwa

1.  Konkurs ma zasięg ogólnopolski.
2.  Uczestnikiem  Konkursu  może  być  każdy.  Z  zastrzeżeniem,  że  uczestnictwo  osoby
niepełnoletniej,  ubezwłasnowolnionej  całkowicie  lub  ubezwłasnowolnionej  częściowo
wymaga zgody opiekuna prawnego.
3. Każdy uczestnik może przesłać tylko jedną pracę konkursową, której jest autorem, nie
publikowaną wcześniej oraz nie biorącą udziału w innych konkursach.
4.  Warunkiem  uczestnictwa  jest  posiadanie  aktywnego  konta  w  serwisie  Facebook  i
dołączenie  do  wydarzenia  konkursowego  na  Facebooku,  które  zostanie  stworzone  i
opublikowane przez Organizatora.
5. Zgłoszenie pracy do Konkursu może dokonać tylko jej autor.
6. Do Konkursu nie mogą przystąpić pracownicy Organizatora oraz członkowie Komisji
Konkursowej, a także członkowie ich rodzin.
7. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne.

III.Zasady konkursu

1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 12.06.2017 r. i trwa do dnia 30.07.2017 r. do godziny
23:59.
2.  Przed dokonaniem zgłoszenia Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się Regulaminem
Konkursu i zaakceptować jego postanowienia.
3. Uczestnik zobowiązany jest do dołączenia do wydarzenia konkursowego na Facebooku:
https://www.facebook.com/events/327507957679833/ oraz  umieszczenie  dowolnego
komentarza na podstronie konkursowej:  https://www.eactive.pl/pozycjonowanie/news/czas-
na-konkurs-kulinarny-badz-fit-w-pracy-i-wygraj-nagrody/.
4.  Zgłoszenie  do  Konkursu  odbywa  się  drogą  mailową  poprzez  przesłanie  do dnia
30.07.2017 r. na adres konkurs@eactive.pl Pracy Konkursowej (dalej „Praca Konkursowa”)
ocenianej przez Komisję Konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”) stosownie do części
VI i VII pkt 2, składającej się z:
a)  przepisu  na  danie  kulinarne  będące zdrowym  posiłkiem  idealnie  nadającym  się  do
zjedzenia w pracy,  składającego się z listy produktów oraz opisu sposobu przyrządzenia
posiłku,
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b) nazwy potrawy,
c) 1-3 zdjęć potrawy wykonanych przez autora pracy,
d) informacji o czasie przygotowania potrawy,
e) przesłania swojego imienia i nazwiska.
5. Uczestnik zobowiązany jest  do przygotowania potrawy, aby możliwe było wykonanie
zdjęć gotowego dania.
6. Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę Uczestnika Konkursu na przetwarzanie danych
osobowych dla celów Konkursu. 
7.  Komisja  Konkursowa dokona wyboru  20 prac,  które  zostaną  umieszczone na  stronie
www  Organizatora  spośród  wszystkich  nadesłanych  prac  spełniających  wymagania
Konkursowe i ocenianych według kryteriów podanych w części VI i VII. Wybrane prace
wezmą udział w głosowaniu internautów.
8. Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża zgodę w przypadku wyboru do finałowej
„20”  na  publikację  pracy  oraz  swoich  danych  jako  Uczestnika  Konkursu  na  stronie
organizatora,  fanpage'u  na  Facebooku  oraz  innych  miejscach  w  internecie  na  potrzeby
konkursu.
9. Zgłoszenie przez Uczestnika swojego uczestnictwa w Konkursie nie rodzi roszczeń pod
adresem  Organizatora  o  jakiekolwiek  profity  czy  wynagrodzenie,  nie  wskazane  treścią
Regulaminu.  
10.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  niedopuszczenia  do  Konkursu  pracy
niekompletnej, naruszającej regulamin oraz pracy przesłanej w nieodpowiednim terminie.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia Konkursu, jeśli liczba zgłoszeń
będzie mniejsza niż trzydzieści.
12.  W przypadku odwołania Konkursu nadesłane prace nie  będą wykorzystywane przez
Organizatora.

IV. Przebieg konkursu

1. Konkurs „IT Fit” składa się z dwóch etapów.
2. Pierwszy etap konkursu, w którym uczestnicy mogą przesyłać swoje prace rozpoczyna się
dnia 12.06.2017 r. i trwa do dnia 30.07.2017 r. do godziny 23:59. W tym czasie uczestnicy
muszą dołączyć również do wydarzenia na Facebooku.
3.  Z  nadesłanych  zgłoszeń  do  dnia  6.08.2017  r.,  Komisja  Konkursowa  wybierze  20
uczestników, których prace zostaną umieszczone na stronie www Organizatora.
4.  Drugi  etap  odbędzie  się  na  stronie  internetowej  Organizatora,  gdzie  rozpocznie  się
głosowanie na najlepszą pracę, które potrwa od 7.08.2017 r. do 21.08.2017 r.
6. O przyznaniu nagród zadecyduje wynik głosowania internautów. Nagrody otrzymają 3
osoby, których Praca otrzyma największą liczbę głosów internautów. 
5.  Wyniki  Konkursu  zostaną  ogłoszone  do  dnia  28.08.2017  r.  na  stronie  internetowej
Organizatora. Na stronie pojawi się informacja o zwycięzcach i przekazaniu nagród.

V. Zasady dotyczące głosowania

1.  Uczestnik  zobowiązuje  się  do  niestosowania  nieuczciwych  praktyk  związanych  z
pozyskiwaniem głosów (np. głosowanie wielokrotne, wykupienie głosów, głosy sztucznie
wytworzone i wszelkie inne metody nieuczciwego wpływania na wyniki głosowania).
2. Głosowanie odbywać się będzie za pośrednictwem strony internetowej eactive.pl, gdzie
głosujący (dalej:  „Głosujący”) będzie mógł  dokonać wyboru na najlepszej  jego zdaniem
potrawy poprzez kliknięcie na nią w wyznaczonym miejscu.
3. Każda osoba głosująca może oddać swój głos na wybraną pracę tylko raz.



4. Głosowanie odbywa się w ściśle określonym terminie, o którym mowa jest w części IV
pkt 4.

VI. Wytyczne dotyczące pracy

1. Potrawa wybrana przez uczestnika musi być zdrowa i powinna idealnie nadawać się do
spożycia podczas pracy. 
2. Zdjęcia muszą przedstawiać gotowy posiłek, który został przyrządzony przez uczestnika.
3. Zdjęcie musi być nadesłane w formacie JPG (rozdzielczość min. 72 dpi).
4. Praca musi być zostać nadesłana w języku polskim.
5. Organizator ustala, że przepis musi składać się z listy składników oraz opisu sposobu
przyrządzenia potrawy, którego długość nie może przekraczać 2000 znaków.
6. Czas przygotowania potrawy nie może przekraczać 30 min.
7. Nadesłane prace ocenia Komisja Konkursowa według przykładowych kryteriów, które
podane są w części VII, punkcie 2.
8.  Praca  musi  zostać  nadesłana  w  formacie  umożliwiającym  jej  edycję  na  potrzeby
Konkursu.

VII. Tryb wyłonienia Laureata i przyznania Nagród 

1.  Komisja  Konkursowa  wybierze  20  najlepszych  prac,  które  zostaną  umieszczone  na
stronie internetowej organizatora.
2.  Finałowa  „20”  uczestników  wyłoniona  zostanie  przez  Komisję  Konkursową  przy
zastosowaniu takich przykładowych kryteriów jak:
a) zgodność z wytycznymi przedstawionymi w części VI,
b) oryginalność i pomysłowość przepisu,
c) poprawność stylistyczna przepisu,
d) jakość i estetyka zdjęć,
e) łatwość przyrządzenia.
3.  Zwycięzcy zostaną wyłonieni  w trakcie  głosowania internautów odbywającego się na
stronie internetowej Organizatora.
4.  Zwycięzcą  zostanie  osoba  z  największą  liczbą  głosów.  W  przypadku  gdy  dwóch
uczestników otrzyma taką samą liczbę głosów to zwycięzcę wybierze Komisja Konkursowa.
Nagrodzone zostaną również dwie osoby, które otrzymały kolejno największą liczbę głosów.
5. Zwycięzca wyłoniony w trybie głosowania otrzyma nagrodę główną – bon do sklepu ze
zdrową żywnością Zdrowa Żywność 24 o wartości 500 zł.
6. Osoba, którą zajmie drugie miejsce otrzyma bon do sklepu ze zdrową żywnością Zdrowa
Żywność 24.
7.  Osoba,  która  zajmie  trzecie  miejsce  otrzyma  książkę:  „Jedz  i  pracuj  nad  własnym
zdrowiem. Szybkie i zdrowe dania do pracy.” autorstwa Macieja i Karoliny Szaciłło.
8. Przekazanie nagrody nastąpi do 30 dni od dnia ogłoszenia zwycięzców.
9.  Zwycięzcy  konkursu  zostaną  poinformowani  o  wygranej  oraz  sposobie  przekazania
nagrody za pomocą telefonu lub poprzez wiadomość e-mail.  Zwycięzcy zobowiązani  są
przesłać  swoje  dane  adresowe  (adres  zamieszkania  wraz  z  kodem pocztowym)  wraz  z
imieniem, nazwiskiem oraz adresem e-mail poprzez wiadomość e-mail nie później niż w
ciągu 7 dni od momentu przekazania informacji o wygranej.
10.  Zwycięzcy  zobowiązani  są  przesłać  Organizatorowi  podpisane  oświadczenie
potwierdzające,  że  zgadzają  się  oni  na  otrzymanie  nagrody.  Oświadczenie  zostanie
przygotowane przez Organizatora i przesłane za pośrednictwem wiadomości e-mail. 
11. W przypadku nieuzyskania od laureata danych niezbędnych do przekazania nagrody i/
lub oświadczenia o zgodzie na przyjęcie nagrody w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyników



Konkursu,  Komisja  Konkursowa  zastrzega  sobie  prawo  do  wykluczenia  pracy  i
ewentualnego wyboru innego zwycięzcy.
12.  Laureat  Konkursu  traci  prawo  do  nagrody  również  w  przypadku,  gdy  nie  będzie
możliwy kontakt z Laureatem Konkursu oraz gdy Laureat odmówi przyjęcia nagrody. 

VIII. Postanowienia końcowe

1. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę na warunki określone w Regulaminie i jest 
jednoznaczne z oświadczeniem, że prace zgłoszone na Konkurs zostały wykonane osobiście,
bez naruszenia praw autorskich osób trzecich.
2.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób
trzecich przez uczestników Konkursu.
3.  Autorzy  prac  wyrażają  zgodę  na  przechowywanie  i  przetwarzanie  swoich  danych
osobowych dla potrzeb Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1990 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833  późn. zm.).
4. Sprawy sporne prowadzi i rozstrzyga Komisja Konkursowa.
5.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  przedłużenia  czasu  trwania  konkursu  i  jego
poszczególnych etapów lub zorganizowania jego dodatkowego etapu.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a)  przerwy w funkcjonowania  aplikacji  do głosowania  na  stronie  zaistniałej  z  przyczyn
technicznych lub niezależnych od Organizatora,
b)  nie  przekazanie  nagród,  spowodowane  podaniem  przez  Uczestnika  błędnych  lub
niekompletnych danych kontaktowych.
7. Sponsorem wszystkich nagród w Konkursie jest firma EACTIVE.

            8. Regulamin Konkursu zamieszczony jest na stronie Organizatora https://www.eactive.pl/.
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