
REGULAMIN KONKURSU NA HASŁO REKLAMOWE PRODUKTÓW 
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU MI ĘSNEGO„TAURUS” SP. Z O. O. 
WPISANYCH NA LIST Ę PRODUKTÓW TRADYCYJNYCH MINISTRA 

ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 
 
 

I. Postanowienia ogólne 
1. Organizatorem konkursu jest: Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego „TAURUS”  Sp. z o. 
o., zwaną w treści Regulaminu TAURUS lub firmą TAURUS 
 
2. Konkurs będzie trwał w dniach 8 maja – 21 maja 2015 roku. 
 
3. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność 
do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  
 
4. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie wyłącznie za zgodą swoich rodziców 
lub opiekunów prawnych, pod rygorem dyskwalifikacji. Zgoda rodziców i opiekunów 
prawnych osób niepełnoletnich uczestniczących w konkursie powinna obejmować również 
zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodę na przeniesienie autorskich praw 
majątkowych do nagrodzonych prac wyrażoną według wzoru, o którym mowa powyżej. 
 
5. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konkursie. Przed przystąpieniem do Konkursu 
uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem. Przystąpienie do Konkursu jest 
równoznaczne z zapoznaniem się przez uczestnika z Regulaminem i jego akceptacją.  
 

II. Przedmiot i przebieg Konkursu 
1. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie na zasadach określonych 

w dalszej części Regulaminu Laureata Konkursu, tj. Uczestnika, który w okresie 
trwania Konkursu: 
1) Wykaże się kreatywnością i stworzy najciekawsze, autorskie i premierowe, 

niepublikowane wcześniej hasło reklamowe dla wszystkich lub jednego z 
produktów tradycyjnych firmy „Taurus” wpisanych na listę Ministra Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi (tj. golonka podkarpacka z Pilzna, kiełbasa swojska pilzneńska, 
salceson wiejski pilzneński, kaszanka wiejska pilzneńska, szynka swojska 
pilzneńska, szynka biesiadna pilzneńska, polędwica swojska pilzneńska, boczek 
swojski pilzneński, kiełbasa swojska drobiowo – wieprzowa pilzneńska, kiełbasa 
wiejska pilzneńska, gołąbki pilzneńskie, pierogi ruskie pilzneńskie, pierogi 
z mięsem pilzneńskie, pierogi z kapustą i grzybami pilzneńskie, pierogi pilzneńskie 
z borówkami). 

2) Prześle na adres e-mail: fredkapi@interia.pl zgłoszenie do konkursu zawierające 
propozycję hasła reklamowego (lub maksymalnie 3 haseł reklamowych) wraz z 
metryczką zawierającą imię i nazwisko, dane do kontaktu (e-mail i nr telefonu) a w 



przypadku osób niepełnoletnich odpowiednią zgodę rodziców lub opiekunów 
prawnych (zeskanowany dokument w formie elektronicznej ) 

2. Komisja Konkursowa ogłosi laureata konkursu w dniu 23 maja 2015 podczas 
Święta golonki Podkarpackiej z Pilzna. Ogłoszenie nastąpi ok. godziny 19:00. 

3. Zastrzega się na rzecz Komisji Konkursowej prawo do niewyłaniania Laureata 
Konkursu, w przypadku niskiego poziomu kreatywności haseł zgłoszonych do 
Konkursu lub nieposiadania przez nie cech wskazanych w pkt. 1 powyżej.  

 

III Nagrody 
1. Autor najlepszego hasła reklamowego otrzyma produkty Firmy „Taurus” o 

wartości nie mniejszej niż 200 zł. 
2. Autor hasła, które zajmie 2 miejsce otrzyma produkty Firmy „Taurus” o 

wartości nie mniejszej niż 150 zł. 
3. Autor hasła, które zajmie 3 miejsc otrzyma produkty Firmy „Taurus” o wartości 

nie mniejszej niż 100 zł. 
 

 

IV Prawa autorskie i dane osobowe 
1. W Konkursie mogą brać udział jedynie te propozycje haseł reklamowych, o 

których mowa w rozdziale II. Pkt. 1 Regulaminu i będące wynikiem indywidualnej 
pracy twórczej Uczestników, które nie naruszają praw osób trzecich oraz wolne są od 
wad prawnych (hasła reklamowe). 

2. Z chwilą zgłoszenia propozycji hasła reklamowego do Konkursu Uczestnik 
wyraża zgodę na korzystanie z tego hasła przez Organizatora dla celów konkursowych.  

3. Z chwilą ogłoszenia wyników Konkursu i wyłonienia Laureata Konkursu 
następuje ostateczne przeniesienie z Laureata na Organizatora majątkowych praw 
autorskich do korzystania i rozporządzania zwycięskimi i wyróżnionymi hasłami 
reklamowymi na wszystkich polach eksploatacji, wskazanych w ustawie z dnia 4 lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Organizator jest uprawniony do 
korzystania z haseł reklamowych w sposób anonimowy – bez konieczności 
każdorazowego podawania danych Laureata Konkursu. Laureatowi Konkursu, poza 
uprawnieniem do uzyskania nagród określonych w Regulaminie, nie przysługują żadne 
inne roszczenia do Organizatora.  Na warunki te Uczestnik wyraża zgodę poprzez 
przystąpienie do Konkursu.                                             

4. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników konkursu będą 
przez niego przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych, tylko i wyłączenie do celów niniejszego Konkursu, na co 
Uczestnik Konkursu wyraża zgodę poprzez przystąpienie do Konkursu.  
 

V Postanowienia końcowe 
1. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji 
o zwycięzcach i uczestnikach konkursu. 



2. Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na warunki zawarte 
w regulaminie. 
3. Niniejszy regulamin jest jedynym określającym zasady konkursu. 
4. Regulamin konkursu udostępniony jest do wglądu w siedzibie organizatora. 
5. Wszystkie kwestie, których nie obejmuje niniejszy regulamin ustala organizator.   
 

 


