
Regulamin konkursu ogłoszonego w programie „Okrasa łamie przepisy” (do odcinków 

wyemitowanych w dniach 6 i 13 września  ) 

1. Organizatorem konkursu jest Telewizja Polska SA z siedzibą w Warszawie, przy ulicy 

Woronicza 17 

2. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy pełnoletni telewidzowie, dalej zwani 

Uczestnikami którzy zamieszczą na stronie internetowej funkcjonującej pod adresem 

www.danienaekranie.pl, zgodnie z umieszczonym wzorem, pod zakładką „Galeria 

przepisów” w terminie do dnia 5 października 2014 r. przepis na przygotowaną 

potrawę kulinarną z użyciem serów długo dojrzewających, zawierający w 

szczególności opis potrzebnych do jej przyrządzenia składników oraz sposobu jej 

przygotowania, wraz ze zdjęciem w formacie JPG, przedstawiającym własnoręcznie 

przygotowaną przez Uczestnika potrawę kulinarną. 

3. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jeden przepis. 

2.4.Z jednego adresu mailowego można zgłosić do Konkursu tylko jeden przepis. 

3.5.Konkurs trwa od ogłoszenia w programie, to jest od 6 września, do dnia 5 

października 2014 r., – ostateczny termin zamieszczania prac to 5 października 2014 r.  

4.6.Zwycięzcami konkursu zostają autorzy najciekawszych przepisów, których praca 

otrzyma największą ilość głosów w głosowaniu internautów, które będzie trwało od 6 

września 2014 r. do 5 października 2014 r. Z każdego komputera można oddać jeden 

głos. Wynik głosowania nie podlega reklamacji. 

5.7.Nagrodą za wygraną w konkursie jest: 

o dla pierwszych 3 Uczestników z największą ilością głosów – żeliwny komplet 

do fondue firmy Duka oraz zestaw serów marki Skarb Serowara: Rubin, Szafir 

i Bursztyn; 

o dla 5 Uczestników z kolejnymi największymi ilościami punktów – tarka do 

serów firmy Duka oraz zestaw serów marki Skarby Serowara: Rubin, Szafir i 

Bursztyn. 

6.8.Prace zostaną zamieszczone na stronie internetowej pod adresem danienaekranie.pl ze 

wskazaniem ich autora i będą tam udostępnione do 5 października 2014 r., przy czym 

przepisy, które otrzymały nagrody w Konkursie zostaną opublikowane do 12 

października 2014 r. 

7.9.Zwycięzcy zostaną powiadomieni drogą mailową. W ciągu 10 dni od zawiadomienia o 

wygranej na adres mailowy podany przy zgłoszeniu konkursowym, zwycięzcy 

zobowiązują się do przesłania danych tele-adresowych w celu umożliwienia 

przekazania nagrody. 

8.10. Wszystkie nagrody w konkursach wysyłamy tylko na terenie Polski. 

9.11. Telewizja Polska SA zobowiązuje się do nie przetwarzania danych osobowych 

zwycięzców w celach innych, jak realizacja nagród konkursowych. 

10.12. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i przepisów z książek kulinarnych oraz 

serwisów www. 

 


