
REGULAMIN KONKURSU

„WARSAW WHISKIES AWARDS”
( „REGULAMIN”)

§1.
DEFINICJE

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
KONKURS — oznacza konkurs pn. „Warsaw Whiskies Awards” skierowany do wystawców i partnerów festiwalu 
Whisky Live Warsaw 2017;
FESTIWAL — oznacza festiwal pn. Whisky Live Warsaw 2017, który odbędzie się w Warszawie, ul. 17 stycznia 32, 
w dniach 13-14 października 2017 roku; 
ORGANIZATOR — oznacza spółkę pod firmą Tudor House Ltd. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 
przy ul. Ludwinowskiej 1 lok. 37 (02-856 Warszawa), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. 
st. Warszawy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy, Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000041973, NIP: 5221000403 REGON: 
010690416, która jest organizatorem Konkursu 
FUNDATOR — oznacza Organizatora;
UCZESTNIK — oznacza osobę prawną, która dokona skutecznego zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie zgodnie z zasadami 
zgłoszeń określonych Regulaminem;
JURY — oznacza komisję konkursową składającą się z trzech osób, tj. ekspertów w świecie whisky, wybranych przez Organizatora;

§2.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie.
2. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Festiwalu, utrzymywanej pod adresem www.whiskylivewarsaw.com oraz 

w siedzibie Organizatora.
3. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 
4. Konkurs rozpoczyna się w dniu 4 września 2017 roku o godz. 9.00 a kończy 14 października 2017 roku o godz. 20.00.
5. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
6. Informacje o Konkursie są dostępne na stronie internetowej Festiwalu, utrzymywanej pod adresem www.whiskylivewarsaw.com. 
7. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowych lub promocyjnych publikowanych przez Organizatora i związanych 

z Konkursem mają charakter jedynie informacyjny. Moc obowiązującą mają przede wszystkim postanowienia niniejszego 
Regulaminu.

8. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 Nr 201 poz. 
1540 z późn. zm.). 

§3.
PRZEDMIOT KONKURSU

Celem Konkursu jest wskazanie przez Jury najlepszej dostępnej na Festiwalu whisky.
W Konkursie zostaną wyłonione spośród wszystkich whisky zgłoszonych do Konkursu przez Uczestników, najlepsze pod względem 
smakowym oraz aromatów.
Sposób zgłaszania prac konkursowych jest określony w §5 niniejszego Regulaminu.
Przesłanie formularza konkursowego niezgodnie z wymaganiami Regulaminu może skutkować nie przyjęciem whisky do  
Konkursu (wraz odpowiedzialnością opisaną w §12 ust. 3 Regulaminu). 
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§4.
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby prawne, biorące udział w Festiwalu w roli partnerów Festiwalu lub wystawców, 
reprezentowane przez osoby fizyczne wskazane w formularzu konkursowym. Uzyskanie statusu Uczestnika następuje z chwilą 
przyjęcia przez Organizatora formularza konkursowego wraz z próbkami.

2. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączony jest Organizator.
3. Osoby, które nie spełnią wymogów uczestnictwa w Konkursie, określonych niniejszym Regulaminem nie zostaną 

zakwalifikowane do Konkursu.
4. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie 

można przenosić na inne osoby. 

§5.
ZASADY KONKURSU, ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie następuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail z nazwą zgłaszanej whisky, o którym 
mowa w ust. 2 poniżej.

2. Wiadomość e-mail z nazwą whisky należy wysłać na adresem konkurs@whiskylivewarsaw.com do dnia 11 października, do 
godz. 23.59

3. Każdy Uczestnik może zgłosić jedną whisky do Konkursu
4. Uzyskanie statusu Uczestnika Konkursu następuje z chwilą przyjęcia wiadomości email z podaną nazwą whisky zgłaszaną do 

Konkurs
5. Rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 14 października 2017 roku podczas organizowanego przez 

Organizatora Festiwalu (13-14.10.2017r.) w Warszawie.
6. Ponadto, podczas trwania Festiwalu, w terminie od 13 października (godz. 12.00) do 14 października (godz. 17.00) na terenie 

Festiwalu zostanie przeprowadzony plebiscyt na najpopularniejszą whisky festiwalową, tj. ranking publiczności. Goście 
festiwalowi będą uprawnieni do wyboru najlepszej w ich ocenie pod względem smakowym whisky. Whisky, która zdobędzie 
największą liczbę głosów, wygra nagrodę specjalną, tzw. Nagrodę Publiczności. Oddawanie głosów w ramach rankingu 
publiczności będzie odbywać się poprzez ręcznie wypełniony formularz na terenie Festiwalu.

7. Głosowanie w ramach rankingu publiczności dopuszcza możliwość oddania jednego głosu drogą bezpośrednią (poprzez 
formularz).

 
§6.

JURY, KRYTERIA OCENY

1. Zgłoszone przez Uczestników do Konkursu próbki, co do których nie zostaną ujawnione do dnia zakończenia Konkursu 
jakiekolwiek nieprawidłowości, zostaną dopuszczone do oceny przez Jury.

2. Jury dokona wyboru przewodniczącego spośród swego grona podczas posiedzenia.
3. Jurorzy otrzymają do testowania wszystkie próbki zakwalifikowane do Konkursu podczas specjalnego posiedzenia Jury, które 

odbędzie się w miejscu odbywania się Festiwalu i podczas jego trwania.
4. Jury podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu nagrody po przetestowaniu wszystkich próbek zgłoszonych przez Uczestników.
5. Ocena próbek będzie oparta w szczególności o walory smakowe i ich aromaty.

§7.
NAGRODY W KONKURSIE

1. Nagrodę w Konkursie stanowią: pamiątkowa statuetka dla zwycięzców w kategoriach:  
Najlepsza whisky festiwalowa oraz Nagroda publiczności.

2. W konkursie nagrodzony zostanie jeden Uczestnik. 
3. Zwycięzcy nie przysługuje prawo żądania wymiany nagrody na inną lub na ekwiwalent pieniężny.

§8.
OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WRĘCZENIE NAGRÓD

1. Uroczystość ogłoszenia wyników Konkursu oraz wręczenia nagród nastąpi podczas Festiwalu w dniu 14 października 2017 roku.
2. Informacja o zwycięzcach Konkursu zostanie udostępniona przez Organizatora na jego stronach internetowych po ogłoszeniu 

wyników i zakończeniu uroczystości wręczenia nagród.
3. O wynikach Konkursu zostanie poinformowana prasa, radio i telewizja oraz czasopisma profesjonalne. 
4. W przypadku odmowy przyjęcia nagrody przez zwycięzcę Konkursu prawo do nagrody wygasa. W takim wypadku nagroda 

pozostaje do dyspozycji Organizatora.
5. Nagroda publiczności zostanie przekazana zwycięzcy Konkursu na uroczystej gali wręczenia nagród.



6. W razie braku możliwości odebrania nagród osobiście przez zwycięzców Konkursu, Organizator w ciągu kolejnych siedmiu dni 
roboczych wyśle nagrodę na adres ustalony ze zwycięzcą.

§9.
TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej, 
listem poleconym, na adres korespondencyjny Organizatora – tj. na adres: ul. Czapli 37, 02-781 Warszawa. 

2. Termin do zgłoszenia reklamacji wynosi 7 dni od dnia zakończenia Konkursu, tj. od dnia wskazanego w §8 ust. 1 niniejszego 
Regulaminu. O zachowaniu terminu zgłoszenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Złożone reklamacje będą 
rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. 

3. W ramach procedury reklamacyjnej, Organizator uwzględni opinie Jury.
4. Osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 7 

(siedmiu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora.
5. Postępowanie reklamacyjne nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia jego roszczeń na drodze postępowania sądowego. 

§10
NARUSZENIE REGULAMINU PRZEZ UCZESTNIKA KONKURSU

1. Naruszenie niniejszego Regulaminu przez Uczestnika może uniemożliwić mu dalszy udział w Konkursie. Decyzję w sprawie 
wykluczenia Uczestnika z Konkursu podejmuje Organizator.

2. Za naruszenie Regulaminu uważa się w szczególności:
2.1 Podanie nieprawdziwych bądź błędnych danych osobowych;
2.2 Naruszenia warunków uczestnictwa w Konkursie, o których mowa w §4 ust.1 oraz § 5 ust.1 i ust. 3-5 Regulaminu; 
2.3 Próbę sprzecznego z przepisami prawa wpłynięcia na przebieg Konkursu – w szczególności poprzez groźby, oszustwa 
i wymuszenia.

3. Decyzja o wykluczeniu Uczestnika z Konkursu zostanie przekazana przez Organizatora na adres e-mail Uczestnika. Decyzja 
Organizatora jest wiążąca i ostateczna.

§11
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników. 
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu w zakresie określonym w Regulaminie będą przetwarzane przez administratora zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 
Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie 
o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. 

3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu (weryfikacji danych osobowych, ogłoszenia wyników 
Konkursu, wręczenia nagród, ewentualnego postępowania reklamacyjnego), a także w celu promocji Konkursu w materiałach 
prasowych oraz reklamowych pojawiających się w mediach drukowanych oraz elektronicznych.

4. Organizator, za wyjątkami wskazanymi w niniejszym §11 zobowiązuje się do zachowania poufności wszelkich danych 
osobowych Uczestników zebranych w związku z ich uczestnictwem w Konkursie i utrwalonych w formie pisemnej lub 
elektronicznej, a także danych osobowych, do których miały wgląd (bez utrwalenia) w czasie trwania Konkursu.

§12
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Organizator ponosi odpowiedzialność za przekazanie zwycięzcom nagród, o których mowa w §7 ust. 1.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakich mogą doznać osoby trzecie w związku z działaniami Uczestników. 

Organizator zobowiązuje się jednak reagować na wszelkie rzetelne informacje o naruszeniach praw osób trzecich, jakie zostaną 
mu przedstawione.

3. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za niezgodne z prawdą oświadczenie określone w §5 ust. 2 niniejszego Regulaminu. 

§13
PRAWA AUTORSKIE

1. Uczestnik poprzez dokonanie zgłoszenia do Konkursu oświadcza, że jest właścicielem lub dystrybutorem testowanych whisky 
i że nie narusza w żaden sposób praw autorskich i pokrewnych ani dóbr osobistych osób trzecich.

2. Uczestnik zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty, na jakie narażony zostanie Organizator w związku z roszczeniami osób 
trzecich o naruszenie ich praw autorskich przy zgłoszeniu prac do KONKURSU.



§ 14
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Kontakt z Organizatorem Konkursu we wszelkich kwestiach z nim związanych jest możliwy za pośrednictwem telefonu lub 
drogi elektronicznej z pracownikami reprezentującymi Organizatora, tj.:  
Michał Hasik, michal@whiskylivewarsaw.com, kom. 535 999 689,  
Karolina Berłowska, karolina@whisylivewarsaw.com, kom. 601 350 660. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych.

3. W razie jakichkolwiek sporów powstałych w związku z Konkursem, Uczestnicy i Organizator będą dążyć do ich rozwiązania 
w sposób ugodowy. 


