
Regulamin Plebiscytu Kulinarnego 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

Plebiscyt Kulinarny na „Najlepszy Lokal”,  „Najsympatyczniejszą Kelnerkę/Barmankę,  

„Najsympatyczniejszego Kelnera/Barmana” oraz na 'Najlepszego Szefa kuchni” organizowany jest przez 

Polskapresse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewska 41, Oddział Prasa Łódzka, Łódź, ul. 

Skorupki 17/19 – wydawcę „Expresu Ilustrowanego” - wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru 

Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o numerze identyfikacji 

podatkowej NIP 522-01-03-609, zwaną dalej ORGANIZATOREM. 

§ 2 

Kategorie  plebiscytu 

1. Celem plebiscytu jest wyłonienie w drodze głosowania laureatów w czterech kategoriach: 

a) Najlepszy Lokal 

b) Najsympatyczniejszy Kelner/Barman 

c) Najsympatyczniejsza Kelnerka/Barmanka 

d) Najlepszy Szef kuchni 

W każdym z następujących regionów: 

a.  w Łodzi 

b.  w powiecie pabianickim 

c.  w powiecie zgierskim 

d.  w powiecie łódzko-wschodnim 

e.  w powiecie brzezińskim 

 

2. Plebiscyt „Najlepszy Lokal”, „Najsympatyczniejszy Kelner/Barman”, „Najsympatyczniejsza 

Kelnerka/Barmanka”  oraz „Najlepszy Szef kuchni” będzie prowadzony na łamach poniedziałkowego, 

piątkowego oraz sobotniego „Expresu Ilustrowanego” oraz na łamach sobotniego „Bliżej Ciebie”, oraz na 

stronach serwisów internetowych www.expressilustrowany.pl, www.lodz.naszemiasto.pl, 

www.brzeziny.naszemiasto.pl, www.pabianice.naszemiasto.pl, www.zgierz.naszemiasto.pl, 

www.pabianice.naszemiasto.pl. 

 

§ 3 

Uczestnicy  plebiscytu 

1. Uczestnikami plebiscytu w kategorii „Najlepszy Lokal w Łodzi” mogą być organizacje prowadzące 

działalność gastronomiczną na terenie Łodzi 

Uczestnikami plebiscytu w kategorii „Najlepszy Lokal w powiecie pabianickim” mogą być 

organizacje prowadzące działalność gastronomiczną na terenie powiatu pabianickiego. 

Uczestnikami plebiscytu w kategorii „Najlepszy Lokal w powiecie zgierskim” mogą być organizacje 

prowadzące działalność gastronomiczną na terenie powiatu zgierskiego 

Uczestnikami plebiscytu w kategorii „Najlepszy Lokal w powiecie łódzko-wschodnim” mogą być 

organizacje prowadzące działalność gastronomiczną na terenie powiatu łódzko-wschodniego. 

Uczestnikami plebiscytu w kategorii „Najlepszy Lokal w powiecie brzezińskim” mogą być 

organizacje prowadzące działalność gastronomiczną na terenie powiatu brzezińskiego. 
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2. Propozycje lokali, które mają wziąć udział w plebiscycie można zgłaszać w terminie od 19 kwietnia 

2013 r. do 6 maja 2013r na adres mailowy:  m.kondorowska@express.lodz.plp 

 

3.  Uczestnikami plebiscytu w kategorii „Najlepsza Kelnerka/Barmanka w Łodzi” mogą być kelnerki i 

barmanki pracujące w lokalach na terenie Łodzi. 

Uczestnikami plebiscytu w kategorii „Najlepsza Kelnerka/Barmanka w powiecie pabianickim” mogą 

być kelnerki i barmanki pracujące w lokalach na terenie powiatu pabianickiego 

Uczestnikami plebiscytu w kategorii „Najlepsza Kelnerka/Barmanka w powiecie zgierskim” mogą 

być kelnerki i barmanki pracujące w lokalach na terenie powiatu zgierskiego 

Uczestnikami plebiscytu w kategorii „Najlepsza Kelnerka/Barmanka w powiecie łódzko-

wschodnim” mogą być kelnerki i barmanki pracujące w lokalach na terenie powiatu łódzko-

wschodniego. 

Uczestnikami plebiscytu w kategorii „Najlepsza Kelnerka/Barmanka w powiecie brzezińskim” mogą 

być kelnerki i barmanki pracujące w lokalach na terenie powiatu brzezińskiego. 

 

4. Uczestnikami plebiscytu w kategorii „Najlepszy Kelner/Barman w Łodzi” mogą być kelnerzy i 

barmani pracujący w lokalach na terenie Łodzi. 

Uczestnikami plebiscytu w kategorii „Najlepszy Kelner/Barman w powiecie pabianickim” mogą być 

kelnerzy i barmani pracujący w lokalach na terenie powiatu pabianickiego 

Uczestnikami plebiscytu w kategorii „Najlepszy Kelner/Barman w powiecie zgierskim” mogą być 

kelnerzy i barmani pracujący w lokalach na terenie powiatu zgierskiego 

Uczestnikami plebiscytu w kategorii „Najlepszy Kelner/Barman w powiecie łódzko-wschodnim” 

mogą być kelnerzy i barmani pracujący w lokalach na terenie powiatu łódzko-wschodniego. 

Uczestnikami plebiscytu w kategorii „Najlepszy Kelner/Barman w powiecie brzezińskim” mogą być 

kelnerzy i barmani pracujący w lokalach na terenie powiatu brzezińskiego. 

 

5. Kandydatury kelnerów i kelnerek oraz barmanów i barmanek, którzy mają wziąć udział w 

plebiscycie można zgłaszać w terminie od 19 kwietnia 2013 r. do 6 maja 2013r na adres mailowy:  

m.kondorowska@express.lodz.pl 

 

6. Uczestnikami plebiscytu w kategorii „Najlepszy Szef Kuchni w Łodzi” mogą być szefowie kuchni 

pracujący w lokalach na terenie Łodzi. 

Uczestnikami plebiscytu w kategorii „Najlepszy Szef Kuchni w powiecie pabianickim” mogą być 

szefowie kuchni pracujący w lokalach na terenie powiatu pabianickiego 

Uczestnikami plebiscytu w kategorii „Najlepszy Szef Kuchni w powiecie zgierskim” mogą być 

szefowie kuchni pracujący w lokalach na terenie powiatu zgierskiego 

Uczestnikami plebiscytu w kategorii „Najlepszy Szef Kuchni w powiecie łódzko-wschodnim” mogą 

być szefowie kuchni pracujący w lokalach na terenie powiatu łódzko-wschodniego. 

Uczestnikami plebiscytu w kategorii „Najlepszy Szef Kuchni w powiecie brzezińskim” mogą być 

szefowie kuchni pracujący w lokalach na terenie powiatu brzezińskiego. 

 

7. Kandydatury Szefów Kuchni, którzy mają wziąć udział w plebiscycie można zgłaszać w terminie od 

19 kwietnia 2013 r. do 6 maja 2013r na adres mailowy:  m.kondorowska@express.lodz.pl 
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O wytypowanie kelnera lub kelnerki oraz barmana i barmanki  oraz Szefa kuchni do udziału w 

plebiscycie redakcja Expresu Ilustrowany poprosi także każdy z lokali biorących udział w plebiscycie w 

kategorii Najlepszy Lokal. 

 

Zgłaszający kandydaturę lokalu, kelnera lub kelnerki, barmana lub barmanki oraz szefa kuchni do 

udziału w plebiscycie, zobowiązany jest dołączyć do zgłoszenia skan zgody kandydata lub – w 

przypadku zgłoszenia lokalu - osoby prowadzącej lokal, na udział w plebiscycie, przetwarzanie danych 

osobowych kandydata zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych na cele 

plebiscytu, oraz zgodę na nieodpłatne opublikowanie imienia i nazwiska, miejscowości zamieszkania 

kandydata oraz wizerunku, na łamach Expresu Ilustrowanego, Bliżej Ciebie oraz na stronach Serwisów. 

 

Organizator informuje, że przekazane dane osobowe kandydata będą przetwarzane w zgodzie z 

obowiązującymi przepisami w celu przeprowadzenia plebiscytu, na co uczestnik wyraża zgodę. 

Administratorem zbioru danych osobowych jest Polskapresse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. 

Domaniewska 41, Oddział Prasa Łódzka, Skorupki 17/19 – wydawcę „Expresu Ilustrowanego” - 

wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Administrator 

danych osobowych informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje 

możliwość udziału w Plebiscycie oraz, że uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz 

ich poprawiania 

 

§ 4 

Zasady wyłaniania laureatów i głosownia 

1. Głosowanie w plebiscycie w kategoriach  „Najlepszy Lokal”, „Najsympatyczniejsza 

Kelnerka/Barmanka“, Najsympatyczniejszy Kelner/Barman“, „Najlepszy Szef Kuchni“ rozpoczyna 

się 26 kwietnia 2013 r. 

Pełna lista kandydatów ukaże się 7 maja  2013 r na stronach serwisów www.expressilustrowany.pl, 

www.lodz.naszemiasto.pl, www.brzeziny.naszemiasto.pl, www.pabianice.naszemiasto.pl, 

www.zgierz.naszemiasto.pl, www.pabianice.naszemiasto.pl. , 10 maja 2013 na łamach Expressu 

Ilustrowanego 11 maja 2013 roku na łamach Bliżej Ciebie. 

2. Każdemu z kandydatów zostanie przyporządkowany kolejny numer. 

3. Oddanie głosu odbywa się poprzez zakup e-wydania „Expresu Ilustrowanego”. Tj. przesłanie na 

numer 72355 SMS-a  

I. w kategorii  „Najlepszy Lokal” o treści: LOKAL. po kropce numer wybranego lokalu. 

II. w kategorii  „Najsympatyczniejsza Kelnerka/Barmanka“ o treści: KELNERKA. po kropce 

numer wybranej Kelnerki lub Barmanki 

III. w kategorii  „Najsympatyczniejszy Kelner/Barman“, o treści: KELNER. po kropce numer 

wybranej Kelnera lub Barmana 

IV. w kategorii  „Najlepszy Szef Kuchni“ o treści: SZEF. po kropce numer wybranego Szefa 

kuchni 

W odpowiedzi na SMS-a uczestnik plebiscytu otrzyma kod dostępu do e-wydania "Expresu 

Ilustrowanego”. 

4. Koszt wysłania SMS-a wynosi 2,46 zł z VAT. 
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5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wysłanie przez osobę oddającą głos w plebiscycie 

SMS-a o niepoprawnej treści i z tego tytułu nie zwraca ewentualnych kosztów. 

6. Za każdy wysłany SMS kandydatura wskazana w tym SMS otrzymuje jeden głos. Osoba głosująca w 

plebiscycie może wysłać dowolną liczbę SMS i dokonać zakupu dowolnej liczby e-wydań. 

7. Termin przyjmowania głosów upływa 27 maja 2013 r. o godz. 23:59:59.Decyduje godzina 

dostarczenia wiadomości SMS do systemu informatycznego Organizatora. 

8. Laureatami plebiscytu zostaną odpowiednio lokal/  kelner lub barman / kelnerka lub barmanka /szef 

kuchni, na których w danej kategorii plebiscytu zostanie oddana największa liczba głosów. 

9. Listy wszystkich kandydatur wraz z instrukcją głosowania na nich i aktualnym wynikiem 

głosowania będą przez cały czas trwania plebiscytu prezentowane na stronach serwisu internetowego 

www.expressilustrowany.pl, www.lodz.naszemiasto.pl, www.brzeziny.naszemiasto.pl, 

www.pabianice.naszemiasto.pl, www.zgierz.naszemiasto.pl, www.pabianice.naszemiasto.pl. 

§ 5 

Nagrody 

1. Wyniki plebiscytu zostaną ogłoszone w Internecie  28 maja 2013 r. na stronach Serwisów: 

www.expressilustrowany.pl, www.lodz.naszemiasto.pl, www.brzeziny.naszemiasto.pl, 

www.pabianice.naszemiasto.pl, www.zgierz.naszemiasto.pl, www.pabianice.naszemiasto.pl oraz 10 maja 

2013r. na łamach Expresu Ilustrowanego , oraz 11 maja 2013 r. na łamach Bliżej Ciebie Zgierz, Pabianice, 

Łódź-wschód. 

2. Lokale, które zajmą pierwsze miejsca w każdym z regionów w kategorii „Najlepszy Lokal” otrzymają 

dyplom potwierdzający zwycięstwo w plebiscycie oraz kampanię reklamową o wartości 2000zł brutto 

odpowiednio  : 

• w kategorii „Najlepszy Lokal w Łodzi” w Expresie Ilustrowanym 

• w kategorii „Najlepszy Lokal w powiecie pabianickim” w Bliżej Ciebie wydanie pabianickie 

• w kategorii „Najlepszy Lokal w powiecie zgierskim” w Bliżej Ciebie wydanie zgierskie 

• w kategorii „Najlepszy Lokal w powiecie brzezińskim” oraz w kategorii „Najlepszy Lokal w 

powiecie łódzko-wschodnim” w Bliżej Ciebie wydanie pabianickie w Bliżej Ciebie wydanie 

łódź-wschodnia. 

3. Lokale, które zajmą drugie i trzecie miejsce w kategorii „Najlepszy Lokal” otrzymają pamiątkowe 

dyplomy. 

4. Kelnerka/Barmanka, Kelner/Barman, oraz Szef Kuchni, którzy zajmą pierwsze miejsce w swojej kategorii 

w każdym z poszczególnych regionów otrzymają dyplom oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez 

Organizatora plebiscytu w postaci 2 osobowych Voucherów na weekendowy pobyt rekreacyjny w 

kompleksie wypoczynkowo-rekreacyjnym Termy Uniejów. 

5.Kelnerzy/Barmani, Kelnerki/Barmanki oraz Szefowie Kuchni, którzy zajmą drugie i trzecie miejsce w 

swoich kategoriach otrzymają dyplomy. 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu. 
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2. Uczestnictwo w plebiscycie oznacza akceptację niniejszego regulaminu i zobowiązuje do jego 

przestrzegania. Regulamin jest do wglądu na stronach Serwisów”. 

3. W plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora Plebiscytu oraz 

ich rodziny. Jako rodzinę należy rozumieć: współmałżonków, dzieci, rodziców, rodzeństwo oraz 

pozostałych zstępnych i wstępnych 

4. Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w plebiscycie jego uczestnicy wyrażają 

zgodę na otrzymywanie od Polskapresse Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 

w tym na podane Polskapresse Sp. z o.o. adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji 

handlowej od Polskapresse Sp. z o.o. dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Polskapresse 

Sp. z o.o., a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Polskapresse Sp. z o.o. na 

odrębnych zasadach. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji zapisów niniejszego regulaminu. Wszelkie decyzje 

Organizatora będą wiążące i ostateczne. 

6. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe 

przeprowadzenie Plebiscytu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w 

szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości SMS niedostarczone do systemu 

informatycznego Organizatora, wiadomości o treści innej, niż określona w niniejszym regulaminie 

oraz za wszelkie opóźnienia w przekazywaniu wiadomości SMS do systemu informatycznego 

Organizatora. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia kandydatury bez podania przyczyny. 

9. Reklamacje dotyczące Plebiscytu mogą być składane wraz z  uzasadnieniem na adres Polskapresse 

sp. z o.o. Oddział Prasa Łódzka, ul. Ks. I. Skorupki 17/19, 90-532 Łódź. Reklamacje będą 

rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni od daty ich otrzymania. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu. 

11. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora  oraz na stronie 

internetowej www.expressilustrowany.pl 
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