
Regulamin akcji promocyjnej „Powiat legionowski od kuchni” 

 

I Organizator 

Organizatorem akcji promocyjnej „Powiat legionowski od kuchni” zwanej dalej Akcją, jest 

Starostwo Powiatowe w Legionowie z siedzibą przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 11, 

zwane dalej Organizatorem. 

II Idea Akcji 

Akcja organizowana jest w związku z promocją książki kulinarnej „Powiat Legionowski od 

kuchni”, która popularyzuje oraz upowszechnia dziedzictwo kulinarne Mazowsza, a której 

wydawcą jest Starostwo Powiatowe w Legionowie. Akcja ma na celu zebranie przepisów 

(na potrawy i napoje), z których część zostanie wykorzystana w planowanym, kolejnym 

wydaniu książki. 

III Uczestnicy 

W Akcji może wziąć udział każdy mieszkaniec powiatu legionowskiego. Osoby 

niepełnoletnie mogą wziąć udział w Akcji za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów. 

Zgoda obejmuje również akceptację postanowień regulaminu, w tym zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych uczestnika oraz nieodpłatne udzielenie Organizatorowi 

prawa do wykorzystywania zgłoszonych przepisów na wszystkich polach eksploatacji.  
 

IV Warunki i wymagania  

1. Każdy uczestnik Akcji może przekazać maksymalnie 3 przepisy na potrawy lub 

napoje.  

2. Do każdego przepisu należy załączyć zdjęcia (w formacie jpg) dokładnie tej potrawy 

lub napoju, której dotyczy przepis. Załączone zdjęcia będą służyły jedynie do celów 

poglądowych, jeśli przepis zostanie wybrany do kolejnej edycji książki, Organizator 

sam wykona zdjęcia. 

3. Każdy uczestnik Akcji, w przypadku wybrania jego przepisu do kolejnej edycji 

książki, zobowiązuje się do wykonania potrawy w ustalonym z Organizatorem 

terminie, celem wykonania zdjęć. 

4. Przepisy wraz ze zdjęciami potraw lub napojów należy dostarczyć w postaci plików 

cyfrowych na adres email: konkurs@powiat-legionowski.pl w tytule wiadomości 

podając nazwę Akcji „Powiat legionowski od kuchni”. Organizator nie zwraca 

przekazanych przepisów oraz zdjęć, zaś te które nie zostaną wybrane przez komisję 

Akcji, niezwłocznie usunie. 

5. Przepisy zgłoszone do Akcji powinny być opatrzone imieniem i nazwiskiem autora 

oraz nazwą potrawy. 

6. Przepisy należy dostarczyć wraz z podpisanym formularzem zgłoszeniowym. 

7. Wszyscy uczestnicy Akcji zobowiązani są do złożenia oświadczenia, iż: 

a) przysługują im wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do wszystkich 

przepisów oraz zdjęć przekazywanych na Akcję oraz że przyjmują na siebie 

odpowiedzialność za wady prawne przekazanych przepisów oraz zdjęć,  

a w szczególności, że osoby trzecie nie będą kierować przeciwko Organizatorowi 

roszczeń związanych z naruszeniem ich praw autorskich, 

b) wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby 

przeprowadzenia Akcji, 

c) nieodpłatnie i bezterminowo udzielają Starostwu Powiatowemu w Legionowie 

zgody na druk, publikację i publiczne udostępnienie przepisów oraz zdjęć do celów 

związanych z realizacją i promocją Akcji. 

 

8. Termin przekazywania prac upływa 21 września 2018 r, o godzinie 16.00. 

mailto:konkurs@powiat-legionowski.pl


 

V Inne postanowienia  

1. Spośród wszystkich nadesłanych przepisów komisja Akcji wybierze od 10 do 20, 

których autorzy otrzymają pierwsze wydanie książki „Powiat legionowski od 

kuchni”.  

2. W skład komisji Akcji wchodzić będzie trzech pracowników Wydziału Kultury 

i Promocji oraz jeden przedstawiciel Zarządu Powiatu w Legionowie. 

3. Decyzje komisji Akcji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

4. Podsumowanie Akcji nastąpi do końca września 2018 roku.  

5. Autorzy wybranych przepisów zostaną poinformowani mailowo o terminie odbioru 

pierwszego wydania książki „Powiat legionowski od kuchni”.  

6. Organizator Akcji zastrzega sobie prawo do jej odwołania w każdym momencie bez 

podania przyczyny.  

7. Szczegółowe informacje dotyczące Akcji można uzyskać w Wydziale Kultury 

i Promocji Starostwa Powiatowego w Legionowie (V piętro, pokój 505) lub pod 

numerem telefonu 22 764 05 06.  


