
REGULAMIN KONKURSU INTERNETOWEGO NA  

NAJSMACZNIEJSZE BEZGLUTENOWE PIECZYWO ROKU 2020 

 

§ 1 Informacje podstawowe 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie („Konkurs”). 

2. Organizatorem Konkursu jest Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej 

(„Stowarzyszenie”), ul. Na Uboczu 28 U-C4, 02-791 Warszawa. KRS: 0000 2737 81,  

REGON: 1408 70698, NIP: 951 220 67 61. 

3. Konkurs organizowany jest na terytorium Polski za pośrednictwem strony internetowej 

Organizatora www.celiakia.pl („Strona”). 

4. Uczestnikami Konkursu są producenci pieczywa bezglutenowego dostępnego na terytorium 

Polski posiadający licencję na używanie znaku towarowego Przekreślony Kłos (zwani dalej 

„Producentami” lub w liczbie pojedynczej „Producentem”). Udział Producentów w konkursie 

jest dobrowolny. 

5. Osoby głosujące w Konkursie („Ankietowani”) wypełniając formularz konkursowy wybierają 

według własnego uznania najsmaczniejsze pieczywo bezglutenowe.  

6. Biorąc udział w Konkursie Producent oraz Ankietowany potwierdzają, że wyrażają zgodę na 

zasady Konkursu określone w Regulaminie. 

7. Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się podczas Walnego Zgromadzenia Polskiego 

Stowarzyszenia Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej, które odbędzie się najpóźniej  

do 30 czerwca 2020 roku. 

 

§ 2 Zasady konkursu 

1. Konkurs polega na wyłonieniu spośród szerokiej oferty pieczywa bezglutenowego objętego 

licencją na znak towarowy Przekreślony Kłos tych produktów, które cieszą się największą 

popularnością wśród konsumentów bezglutenowych.  

2. Konkurs internetowy trwa od 02.03.2020 r. do 02.04.2020 r. 

3. Producent może zgłosić do konkursu maksymalnie 2 produkty w kategorii „Pieczywo 

tradycyjne – chleb świeży”, maksymalnie 2 produkty w kategorii „Pieczywo tradycyjne - chleb 

o przedłużonej trwałości”, maksymalnie 2 produkty w kategorii „Pieczywo tradycyjne – bułki” 

oraz maksymalnie 2 produkty w kategorii „Pieczywo chrupkie”. Łącznie jeden producent może 

zgłosić maksymalnie 8 produktów ze swojej oferty. 

4. Ważne oddanie głosu odbywa się tylko za pomocą specjalnie przygotowanego elektronicznego 

formularza konkursowego dostępnego na stronie www.celiakia.pl. 

5. Zadaniem Ankietowanych jest wybór najsmaczniejszego według nich pieczywa 

bezglutenowego w czterech kategoriach: „Pieczywo tradycyjne – chleb świeży”, „Pieczywo 

tradycyjne - chleb o przedłużonej trwałości”, „Pieczywo tradycyjne – bułki”, „Pieczywo 

chrupkie”.  Wyboru dokonuje się poprzez jednorazowe zaznaczenie kliknięciem maksymalnie 

dwóch wybranych produktów w każdej z kategorii. Można oddać jeden, dwa lub trzy głosy 

w każdej kategorii. Jeden Ankietowany może wypełnić formularz tylko jeden raz. 
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6. Ogłoszenie wyników Konkursu dla Producentów odbędzie się podczas Walnego 

Zgromadzenia Stowarzyszenia, które odbędzie się najpóźniej do 30 czerwca 2020 roku. 

7. Producent, którego produkt uzyska największą liczbę głosów w danej kategorii, ma prawo do 

używania nazwy „NAJSMACZNIEJSZE PIECZYWO BEZGLUTENOWE ROKU 2020” na etykietach 

produktu, na swojej stronie internetowej oraz we wszelkich materiałach reklamowych. 

 

§ 3 Nagrody 

1. Producent, którego produkt otrzymał największą liczbę głosów w każdej z kategorii, otrzyma 

nagrodę w postaci statuetki. W zależności od ilości głosów, wręczone zostaną także wyróżnienia za 

2 i 3 miejsce. 

2. O przyznaniu nagrody Producent zostanie powiadomiony w dniu ogłoszenia wyników podczas 

Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia, a w razie jego nieobecności podczas Walnego 

Zgromadzenia, w ciągu dwóch dni roboczych drogą mailową. Wyniki zostaną zamieszczone na 

stronie internetowej Stowarzyszenia www.celiakia.pl. 

 

§ 4 Odpowiedzialność 

1. Organizator może wykluczyć Producenta z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez niego 

postanowień niniejszego Regulaminu. 

2. Producenci, wobec których zajdzie podejrzenie, że ingerują w mechanizm Konkursu lub działają  

w sprzeczności z zasadami fair play, zostaną zdyskwalifikowani. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania 

przyczyny przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień uczestników Konkursu. 

4. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez uczestników Konkursu oraz 

Ankietowanych.  

5. Za prawidłowy przebieg Konkursu odpowiadają członkowie Zarządu Stowarzyszenia. 

 

§ 5 Dane osobowe 

1. Ankietowani wyrażają zgodę na zbieranie oraz przetwarzanie swoich danych osobowych  

(w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych) przez Polskie Stowarzyszenie Osób 

z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej, jako administratora danych, w celach związanych 

z przeprowadzeniem Konkursu. 

2. Dane osobowe Ankietowanych będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych z prawidłowym 

przeprowadzeniem Konkursu.  

3. Odpowiedzi Ankietowanych są traktowane jako poufne, anonimowe i mogą być przedstawiane 

wyłącznie w postaci zbiorowych zestawień statystycznych. 
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§ 6 Postanowienia końcowe 

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu mogą zostać zmienione przez Stowarzyszenie w dowolnym 

momencie. W związku z tym zaleca się regularne sprawdzanie najnowszej wersji Regulaminu, która 

jest dostępna na stronie internetowej Stowarzyszenia www.celiakia.pl. 

2. W przypadku zaistnienia jakiegokolwiek sporu wynikającego lub związanego z niniejszym 

Regulaminem, zostanie on przez strony rozstrzygnięty polubownie. W przeciwnym razie właściwy 

będzie sąd zgodnie z właściwością ogólną. 

 

Warszawa, marzec 2020 r. 
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