
REGULAMIN  Konkursu Kulinarnego -  Mali Szefowie Kuchni

I. ORGANIZATORZY I CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ

1.1 Głównym Organizatorem Konkursu „Mali Szefowie Kuchni”  (dalej: Akcja lub Akcja Promocyjna) , 

odpowiedzialnym za jego obsługę i prawidłowy przebieg jest firma SELL MORE Agnieszka Ochowska-

Wasiljew, z siedzibą w Warszawa-Wesoła ul. Żeromskiego 5, REGON: 141212997, NIP: 946-170-07-63 

zwana dalej Organizatorem.

1.2 Współorganizatorem Akcji jest Savills Property Management Sp. z o.o., ul. Złota 59, 00-120 
Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS ………………………………………………..

1.3  Akcja odbędzie się odbywać w dniach 04-05.06.2016  w godzinach 11:00-19:00 

1.4. Akcja prowadzona jest na terenie  Centrum Handlowego FERIO WAWER, mieszczącym się przy ul. 

Szpotańskiego 4,w Warszawie.

1.5. Nad prawidłowością przebiegu Konkursów czuwać będzie 3 osobowe 
Jury ( W składzie Jury zasiądą: Szef kuchni restauracji Stacja Wawer Liczyrzepy, przedstawiciel Savills 
Property Managment oraz przedstawiciel Agencji SellMore)
.

2. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE:

2.1 W Konkursie Mali Szefowie Kuchni  bierze udział 8 zgłoszonych grup dzieci liczących każda 
maksymalnie 4 osoby - wyłonionych w drodze eliminacji z nadesłanych zgłoszeń.

2. 2 Zgłoszeń grup dzieci do gotowania dokonują wyłącznie osoby pełnoletnie, opiekunowie lub 
placówki oświatowe, do których uczęszczają .

2.3  Dzieci biorą udział w dwóch kategoriach wiekowych: 
a) kid (dzieci w wieku 7-10 lat) – 4 grupy finałowe
b) teen ( w wieku 11-14 lat) – 4 grupy finałowe

2.4  Zgłoszenia udziału wraz z przepisem potrawy i jej zdjęciem należy przesyłać do dnia 30.05.2014r 
drogą elektroniczną na adres e - mail: na adres biuro@sellmore.pl oraz na FB Ferio Wawer
Z dopiskiem – zgłoszenie do Konkursu Mali Szefowie Kuchni i grupa wiekowa (kid oraz teen) i nazwą 
swojej grupy.
W interesie Uczestnika jest uzyskanie potwierdzenia otrzymania zgłoszenia.

2.5 Lista Uczestników wyłonionych do udziału finałowego zostanie podana na stronie FB Ferio Wawer 
do dnia 1.06.2017. do godziny 18:00.

mailto:biuro@sellmore.pl


2.6 Po ogłoszeniu  listy finalistów –każda wyłoniona do finału  grupa kucharzy w terminie do  
02.06.2017 ma obowiązek potwierdzić swój udział w określonym przez organizatora terminie.

2.7 Potwierdzenie zgłoszenia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody opiekunów grupy na 
wykorzystanie wizerunku uczestnika do celów marketingowych oraz akceptacji Regulaminu i uznania 
wszelkich decyzji i werdyktu Jury.

2.8 Z udziału w Akcji wyłączeni są pracownicy oraz osoby pozostające w stosunku cywilno-prawnym
z Organizatorem oraz Współorganizatorem, podmioty bezpośrednio współtworzące Akcję, w tym ich
pracownicy i członkowie najbliższych rodzin, najemcy Centrum Handlowego FELICITY i ich pracownicy,
względnie osoby zatrudnione na umowie cywilnoprawnej, w tym członkowie ich najbliższych rodzin.
Pod  pojęciem  „członków  najbliższych  rodzin”  rozumieć  należy  dzieci,  rodziców,  rodzeństwo,
małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

3. NAGRODY:

3. 1 Organizator przewidział 2 rodzaje nagród:

a) Dla dzieci zwycięskich grup - Nagrodą główną w każdej grupie wiekowej w konkursie Mali Szefowie 
Kuchni są vouchery zakupowe o wartości 200 zł dla każdego uczestnka oraz nagrody rzeczowe od 
Najemców Ferio Wawer.

b) Dla szkół i placówek: Nagrodami dla placówek/szkół zgłaszających dzieci są vouchery zakupowe o 
wartości 500 zł.

3.2 Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz. U. Nr 80 poz. 350 ze zm.), nagrody  w Akcji Promocyjnej, nie podlegają opodatkowaniu
zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10% wartości nagrody. 

4. KRYTERIA PRZYZNAWANIA NAGRÓD

4. 1 Konkurs składa się z dwóch etapów:

I etap - kwalifikacje - weryfikacja przez Jury przesłanych zgłoszeń -
liczy się spełnienie wymogów określonych w niniejszym Regulaminie. Do 01.06.2014 Jury wyłoni 8 
finalistów (po 4 grupy z każdej kategorii wiekowej)

II etap - konkurs kulinarny. Konkurs na scenie FERIO WAWER  4-5 czerwca 
zostanie rozstrzygnięty w niedzielę 5 czerwca o godzinie 18:00. – werdykt JURY.

4. 2 Warunki konkursu finałowego na Scenie i potrawy konkursowej przygotowanej przez dzieci;
a. wartość produktów – składników  dania nie mogą przekroczyć 100 zł 
b. danie konkursowe musi być podzielne na małe porcje do degustacji JURY oraz dla Klientów 
FERIO WAWER



c.  danie powinno być przyrządzone z ograniczoną obróbką termiczną (do dyspozycji dzieci 
będzie kuchenka indukcyjna)

4.3 Gotowanie na scenie:
1) Każdy uczestnik konkursu – grupa dzieci ma  60 minut na przygotowanie dania konkursowego 

na Scenie. 
2) Dzieciom pomagał będzie bloger kulinarny i hostessa.
3) Niezbędny sprzęt potrzebny do przygotowania potrawy czyli: garnki, patelnie, drobny sprzęt 

kuchenny itp. Zapewnia organizator
4) Organizator dostarcza niezbędne produkty według listy zakupów przygotowanej przez 

uczestnika -opiekuna
5) Dopuszcza się, aby uczestnik konkursu przywiózł częściowo przetworzone/przygotowane 

produkty.
6) Ocena dania konkursowego przez Jury oraz prezentacja przez Uczestnika odbywa się na scenie

. 
4.4. ocena: Dania startujące w Konkursie będą oceniane w następujących kategoriach: 

a. smak potrawy w skali od 0 do 6 punktów 
b. walory kulinarne w skali od 0 do 6 punktów 
c. atrakcyjność potrawy w skali od 0 do 6 punktów 

4.5 Jury wyłoni zwycięzcę na podstawie łącznej ilości punktów.

4.6 Organizator zapewnia każdemu uczestników:- dostęp do prądu,- dostęp do wody (ograniczony) 

4.7. Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać zaleceń Organizatora.

5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

5.1  Każdemu  uczestnikowi  biorącemu  udział  w  Akcji  Promocyjnej  przysługuje  prawo  wniesienia
pisemnej  reklamacji,  nie  później  niż  w  terminie  7  dni  od  daty  zakończenia  Akcji  Promocyjnej.
Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Za datę wniesienia
reklamacji uważa się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację.

5.2 Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane personalne zgłaszającego reklamację (imię,
nazwisko,  dane  kontaktowe,  miejsce  zatrudnienia)  oraz  przyczynę  reklamacji,  treść  żądania
reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.

5.3 Reklamacje należy kierować na piśmie drogą pocztową na adres Organizatora:

SELL MORE , ul. Powsińska 23/9, 02-920 Warszawa

z dopiskiem: Akcja Promocyjna „Mali Szefowie Kuchni”.

5.4 Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o rozstrzygnięciu Organizatora za pomocą
listu poleconego najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

5.5  Decyzja  Organizatora  rozstrzygająca  reklamację  jest  ostateczna  i  nie  przysługuje  od  niej
odwołanie.



6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1 Akcja Promocyjna nie podlega przepisom ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009
roku.

6.2 Udział w Akcja Promocyjnej jest dobrowolny i nieodpłatny.

6.3  Biorąc  udział  w  Akcja  Promocyjnej  uczestnik  potwierdza,  że  wyraża  zgodę  na  zasady  Akcji
Promocyjnej zawarte w niniejszym Regulaminie.

6.4 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.

6.5  Wszelkie,  przewidziane  prawem  obciążenia  publicznoprawne  związane  z  udziałem  w  Akcji
Promocyjnej ponosi uczestnik.

6.6  Ostateczna  interpretacja  niniejszego  Regulaminu  należy  do  firmy  SELL  MORE  Agnieszka
Ochowska-Wasiljew .


