Regulamin konkursu „Szef dla Młodych Talentów”
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa i przebiegu konkursu „Szef dla Młodych Talentów”,
zwanego dalej „Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu jest MAKRO Cash and Carry Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (02-183),
Al. Krakowska 61, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000057355 przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, NIP: 522- 000-28-60, REGON:
012775559 kapitał zakładowy 257 068 680,00 zł, kapitał wpłacony 257 068 680,00 zł, zwana dalej
„Organizatorem”, bądź „MAKRO”.
3. Konkurs adresowany jest do uczniów ze średnich i wyższych szkół gastronomicznych zaproszonych
przez Organizatora, zwanych dalej „Uczestnikami”.
4. Termin Konkursu: 12 stycznia 2018 r.
5. Miejsce Konkursu: Akademia Inspiracji MAKRO, Al. Jerozolimskie 184, 02-486 Warszawa.
6. Treść Regulaminu będzie dostępna na stronie www.szefdlamlodych.pl.
§ 2 Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest posiadanie statusu ucznia średniej lub wyższej szkoły
gastronomicznej działającej na terytorium Rzeczypospolitej Polski, zaproszonej przez Organizatora do
Konkursu oraz wykonanie zadania konkursowego w terminie wskazanym przez Organizatora.
2. Przystąpienie do uczestnictwa w Konkursie oznacza zgodę Uczestnika na warunki Konkursu
określone w niniejszym regulaminie.
3. Zadanie konkursowe stanowi test wiedzy składający się z pytań przygotowanych w oparciu
o prezentacje i pokazy kulinarne przeprowadzone w ramach wydarzenia z cyklu „Szef dla Młodych
Talentów” dnia 12 stycznia 2018 r. w Akademii Inspiracji MAKRO przy Al. Jerozolimskich 184
w Warszawie.
4. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz.
5. W Konkursie przewidziano nagrody dla 2 Uczestników (Zwycięzców).
§ 3 Nagrody w Konkursie
1. Nagrody dla Zwycięzców Konkursu ufundował Organizator.
2. Nagrodą w Konkursie jest: staż w restauracji „Pink Lobster” w Warszawie, ul. Żurawia 6/12
(„Restauracja”) o wartości 500 zł brutto oraz nagroda pieniężna w wysokości 500 zł brutto.
3. W związku z faktem, iż nagroda przypadnie osobie fizycznej nie prowadzącej działalności
gospodarczej, będzie ona powiększona o kwotę odpowiadającą wartości podatku wyliczonego od
wartości takiej powiększonej nagrody. Wydanie nagrody nastąpi po uregulowaniu, tj. potrąceniu
podatku, o którym mowa jest w art. 30 ust. 1 pkt. 2 UPDOF (10%).
4. Nagrodę pieniężną Zwycięzca otrzyma przelewem na wskazany przez Zwycięzcę numer rachunku
bankowego w terminie do 14 dni roboczych po zakończeniu stażu. Nagroda pieniężna przysługuje
Zwycięzcy wyłącznie w przypadku odbycia stażu. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do przyjęcia
wyłącznie nagrody pieniężnej, tj. bez odbycia stażu. W przypadku przyjęcia nagrody pieniężnej oraz
nieodbycia stażu, Zwycięzca jest zobowiązany do zwrotu nagrody pieniężnej na rachunek bankowy
Organizatora: ING Bank Śląski S.A. PL 14 1050 0086 1000 0022 7360 7784 (SWIFT code:
INGBPLPWXXX) w ciągu 14 dni roboczych od daty zakończenia nieodbytego stażu.
5. Warunki odbywania stażu, w tym termin jego rozpoczęcia i zakończenia, zostaną ustalone
indywidualnie pomiędzy Organizatorem a zwycięzcą Konkursu.
6. Czas trwania stażu to tydzień.
7. Staż jest nieodpłatny.
8. MAKRO zastrzega sobie prawo do zmiany ww. restauracji bądź terminu odbycia stażu, informując
o tym Zwycięzcę z 2-dniowym wyprzedzeniem.

9. Organizator ani Restauracja nie są zobowiązani do:
a. wypłacenia Zwycięzcy wynagrodzenia za staż,
b. pokrycia kosztów zakwaterowania w miejscowości odbywania stażu i wyżywienia na czas jego
trwania ani kosztów podróży/dojazdu do miejsca odbywania stażu,
c. pokrycia pozostałych wydatków/kosztów, innych niż wskazane powyżej (w szczególności
ubezpieczenia),
d. zapewnienia stażu w innym terminie w sytuacji nie odbycia stażu przez Zwycięzcę niezależnie od
przyczyny,
e. zapewnienia opiekuna dla Zwycięzcy.
10. Zwycięzca jest zobowiązany do:
a. przestrzegania warunków uczestnictwa stażu określonych przez Restaurację w wybranej przez
Restaurację formie,
b. stawienia się w Restauracji we wcześniej ustalonym terminie w celu odbycia stażu,
c. zapoznania się z organizacją pracy, regulaminem pracy, w szczególności w zakresie przestrzegania
porządku i dyscypliny pracy, oraz przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, a także do
przestrzegania ich,
d. przestrzegania zasad obowiązujących w Restauracji i poleceń wydanych przez właściciela
Restauracji, osobę nadzorującą staż („opiekuna”) bądź wskazane przez nich osoby,
e. dbania o majątek Restauratora,
f. zachowania najwyższych standardów w kontaktach z klientami Restauracji.
W przypadku nie wypełnienia przez Zwycięzcę powyższych zobowiązań, staż może zostać skrócony.
Jednocześnie Zwycięzca oświadcza, że nie będzie wnosić żadnych roszczeń w stosunku do
Organizatorów stażu ,,Szef dla Młodych Talentów”, jeżeli na skutek okoliczności za które ponosi
odpowiedzialność staż się nie odbył, bądź został przerwany, bądź nastąpiła zmiana uzgodnionej
restauracji, jak również w przypadku zmiany terminu odbycia stażu.
11. W przypadku, gdy Zwycięzcą zostanie osoba niepełnoletnia, wymagana jest zgoda
rodzica/opiekuna na odbycie stażu.
§ 4 Dane Osobowe
1. Administratorem danych osobowych Uczestników i ich opiekunów prawnych (w przypadku
Uczestników niepełnoletnich) jest Makro Cash and Carry Polska S.A. z siedzibą w Warszawie
(02-183), Al. Krakowska 61, który przetwarza dane w celu organizacji Konkursu, w szczególności
przyjęcia zgłoszeń konkursowych, wyłonienia Zwycięzców oraz zapewnienia kontaktu
z Uczestnikami. Dane Zwycięzcy Konkursu mogą zostać opublikowane na stronie internetowej
www.szefdlamlodych.pl i fanpage’u programu na Facebooku.
2. W zależności od dobrowolnie udzielonej zgody, dane Uczestników mogą być przetwarzane w celach
marketingowych administratora danych. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
w tym celu jest dobrowolne, a w celu uniknięcia wątpliwości brak wyrażenia zgody na
przetwarzanie danych w celach marketingowych nie uniemożliwia uczestnictwa w Konkursie.
3. Uczestnictwo w Konkursie i podanie danych osobowych Uczestnika (oraz opiekuna prawnego
w przypadku Uczestników niepełnoletnich) jest dobrowolne, lecz niezbędne dla uczestnictwa
w Konkursie.
4. Uczestnikom i ich opiekunom prawnym przysługuje prawo wglądu do treści ich danych oraz ich
poprawiania.
5. Dane Zwycięzcy będą udostępnione Restauracji w celu odbycia stażu w ramach ufundowanej przez
Organizatora nagrody.
§ 5 Wyłonienie Zwycięzcy
1. Zwycięzcą Konkursu zostaje Uczestnik, który osiągnie najwyższy wynik w teście wiedzy. Przy wyborze
Zwycięzców komisja konkursowa będzie brała pod uwagę ilość poprawnych odpowiedzi zaznaczonych
w pytaniach zamkniętych oraz najciekawsze odpowiedzi w pytaniach otwartych. W przypadku remisu

czynnikiem decydującym będzie kreatywność Uczestnika w udzieleniu odpowiedzi w pytaniu
otwartym.
2. Wyboru Zwycięzców Konkursu dokona Komisja w składzie: Magdalena Figurna, Joanna Purzycka
i Karolina Talik.
3. Ocena rozwiązania zadania konkursowego, o którym mowa w ust. 3 paragrafu 2, będzie dokonana
przez Komisję w terminie 30 dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu.
4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni indywidualnie (telefonicznie lub mailowo) w terminie do
40 dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu.
§ 6 Postanowienia końcowe
1. Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji związanej z przebiegiem Konkursu.
Reklamacja powinna zostać wniesiona na adres Organizatora i powinna określać przedmiot reklamacji
oraz zakres żądań Uczestnika. Organizator rozstrzyga reklamację w terminie 14 dni od jej wpłynięcia
do Organizatora. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator powiadamia Uczestnika
mailowo. Decyzja Komisji jest ostateczna, lecz nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń
na zasadach ogólnych.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu i warunków Konkursu,
stosownym aneksem i ogłoszenia ich zgodnie z § 1 pkt 6 Regulaminu.
3. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie
mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.
4. Wszelkie spory dotyczące Konkursu, które nie znajdą rozwiązania w trybie reklamacyjnym będą
rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo według siedziby Organizatora.
5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz Jurorzy Konkursu, ich zstępni
w linii prostej oraz ich małżonkowie.
6. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za treść niniejszego regulaminu, czas i przebieg
Konkursu, wydanie nagród oraz ewentualne reklamacje.

