
Regulamin konkursu "Gotuj z Mami Fatale" 

 

Postanowienia ogólne 
a) organizatorzy i fundatorzy nagród: Grupa Smacznego, Studio Miniatur Filmowych 

(koproducenci programu "Gotuj z MAMI FATALE", filmu "Tydzień MAMI FATALE" oraz serii 

"MAMI FATALE"), Żółty Szalik (dystrybutor filmu "Tydzień MAMI FATALE") 

b) Zespół Organizacyjny Konkursu tworzą: Małgorzata Treselj (Grupa Smacznego), Dorota 

Chmielewska (Studio Miniatur Filmowych), Grzegorz Rylski (Żółty Szalik) 

b) terytorium zamieszkania uczestników: Polska 

d) miejsce konkursowych działań: Facebookowy fanpage filmu MAMI FATALE, 

www.facebook.com/MamiFatale 

e) cel konkursu: promocja zdrowego jedzenia, wspólnego, rodzinnego przygotowywania posiłków 

oraz programu "Gotuj z MAMI FATALE" i filmu "Tydzień MAMI FATALE") 

f) przedmiot konkursu: opracowanie przepisu na ulubione danie – opis przepisu oraz jego 

wizualizacja, 

g) opis konkursu: konkurs podzielony będzie na 4 etapy, każdy z etapów trwa 7 dni i na każdym z 

etapów wyłoniony zostanie 1 finalista. W finale rywalizować będzie ze sobą 4 finalistów.  

h) szczegółowy harmonogram:  

- 26 czerwca: ogłoszenie konkursu 

- 27 czerwca, godz. 00.00 - 3 lipca, godz. 23.59: zgłaszanie przepisów do 1. etapu konkursu 

- 4 lipca, godz. 00.00 - 10 lipca, godz. 23.59: zbieranie udostępnień i polubień swoich przepisów 

przez wszystkich uczestników 1. etapu konkursu 

- 11 lipca: ogłoszenie zwycięzcy 1. etapu konkursu 

- 11 lipca, godz. 00.00 - 17 lipca, godz. 23.59: zgłaszanie przepisów do 2. etapu konkursu 

- 18 lipca, godz. 00.00 - 24 lipca, godz. 23.59: zbieranie udostępnień i polubień swoich przepisów 

przez wszystkich uczestników 2. etapu konkursu 

- 19 lipca: ogłoszenie zwycięzcy 2. etapu konkursu 

- 19 lipca, godz. 00.00 - 31 lipca, godz. 23.59: zgłaszanie przepisów do 3. etapu konkursu 

- 1 sierpnia, godz. 00.00 - 7 sierpnia, godz. 23.59: zbieranie udostępnień i polubień swoich 

przepisów przez wszystkich uczestników 3. etapu konkursu 

- 8 sierpnia: ogłoszenie zwycięzcy 3. etapu konkursu 

- 8 sierpnia, godz. 00.00 - 14 sierpnia, godz. 23.59: zgłaszanie przepisów do 4. etapu konkursu 

- 15 sierpnia, godz. 00.00 - 21 sierpnia, godz. 23.59: zbieranie udostępnień i polubień swoich 

przepisów przez wszystkich uczestników 4. etapu konkursu 

- 22 sierpnia: ogłoszenie zwycięzcy 4. etapu konkursu 

- 22 sierpnia, ponowne opublikowanie przepisów przez wszystkich 4-ech zwycięzców 

poszczególnych etapów 

- 23 sierpnia, godz. 00.00 - 4 września, godz. 23.59: zbieranie udostępnień i polubień swoich 

przepisów przez wszystkich 4-ech zwycięzców poszczególnych etapów 

- 5 września: ogłoszenie głównego zwycięzcy konkursu 

 

Zasady i przebieg konkursu oraz wyłaniania zwycięzców 
a) kto może być uczestnikiem: każde dziecko od 3 lat wraz ze swoim rodzicem/-ami 

b) co trzeba zrobić:  

- polubić fanpage filmu MAMI FATALE,  

- zgłosić przepis kulinarny na swoją ulubioną potrawę, przepis można dostarczyć w formie 

tekstowej, ale zgłoszenie trzeba zwizualizować minimum zdjęciem rodziny i zdjęciem 

prezentowanej potrawy, mile widziane nagranie wideo (np. z telefonu) 

- kartę zgłoszenia wraz z załącznikami (przepisy i wizualizacje - zdjęcia i/lub wideo) należy 

przesłać mailowo na adres konkurs@mamifatale.com. Organizatorzy udostępnią zgłoszenie na 

fanpage’u MAMI FATALE w specjalnie przygotowanych albumach. 

- gdy przepis pojawi się na fanpage'u filmu MAMI FATALE, trzeba w ramach w/w harmonogramu 

mailto:konkurs@mamifatale.com


działań udostępnić go na swoim profilu 

- trzeba według w/w harmonogramu działań zaprosić swoich znajomych do dalszego udostępniania 

i poprosić ich o polubienie przepisu na fanpage'u filmu MAMI FATALE  

c) ile zgłoszeń można przesłać: każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 4 przepisy, po 1-nym 

do 4-ch różnych etapów konkursu 

d) kto wygrywa: każdy etap i cały konkurs wygrywa ten, kto uzyska największą sumę udostępnień i 

polubień swojego przepisu. 

e) zastrzeżenia: w konkursie nie mogą brać udziału członkowie rodzin organizatorów, nie wolno 

zgłosić tego samego przepisu do różnych etapów konkursu, liczą się tylko polubienia i 

udostępnienia danego przepisu, które widać na fanpage'u filmu MAMI FATALE, nie dodajemy 

polubień, które pojawią się na innych profilach   

f) zwycięzców poinformujemy: telefonicznie, poprzez wysłanie maila, poprzez wysłanie 

wiadomości na Facebooku. Lista finalistów i lista zwycięzców zostanie opublikowana na fanpage’u 

serii MAMI FATALE oraz na stronie internetowej mamifatale.com  

 

Nagrody 

a) lista nagród: 

- nagroda dla głównego zwycięzcy konkursu: zwycięski przepis zostanie przyrządzony w odcinku 

programu "Gotuj z MAMI FATALE". Informacja o autorach zostanie podana w napisach 

końcowych oraz w dialogu prowadzących, w programie zostanie również zaprezentowane 

nadesłane zdjęcie i/lub wideo zwycięskiej rodziny, wejściówki dla całej rodziny na wybrany seans 

do wybranego kina studyjnego na terytorium całej Polski, płyty DVD z filmami "Proszę słonia" i 

"Tydzień Mami Fatale" (dostarczymy je niezwłocznie jak tylko zostaną wydane), gadżety związane 

z filmem "Tydzień MAMI FATALE" 

- nagrody dla finalistów poszczególnych etapów: wejściówki dla całej rodziny na wybrany seans do 

wybranego kina studyjnego lub lokalnego (kina niezależne, nie należące do żadnej z głównych sieci 

kinowych) na terytorium całej Polski, płyty DVD z filmami "Proszę słonia" i "Tydzień Mami 

Fatale" (dostarczymy je niezwłocznie jak tylko zostaną wydane), gadżety związane z filmem 

"Tydzień MAMI FATALE" 

- nagrody pocieszenia, które zostaną rozlosowane pomiędzy 20 uczestnikami konkursu: płyty DVD 

z filmami "Proszę słonia" i "Tydzień Mami Fatale" (dostarczymy je niezwłocznie jak tylko zostaną 

wydane), gadżety związane z filmem "Tydzień MAMI FATALE" 

b) brak możliwości wymiany nagrody na równowartość pieniężną 

c) brak możliwości przenoszenia nagrody na kogoś innego 

d) uczestnik konkursu odpowiada za dostarczenie danych adresowych umożliwiających 

dostarczenie nagród (imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail). Jeżeli dane zawarte na karcie 

zgłoszenia okażą się nieprawidłowe i/lub jeśli nie uda się skontaktować z uczestnikiem konkursu w 

ciągu 7 dni roboczych nagroda przepada 

e) wejściówki do kin będą do odebrania bezpośrednio przez wybranym seansem w kasie danego 

kina, płyty i gadżety zostaną dostarczone przesyłką pocztową poleconą lub przesyłką kurierską 

 

Postanowienia końcowe 
a) jeśli uczestnik chce wziąć udział w konkursie musi wysłać wypełnioną kartę zgłoszenia wraz z 

kompletem załączników. Wysyłając zgłoszenie jednocześnie akceptuję niniejszy regulamin.  

b) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania wszystkich zgłoszonych do konkursu 

przepisów. Przepisy mogą być realizowane w programie „Gotuj z Mami Fatale” i/lub opublikowane 

na blogu kulinarnym na stronie www.mamifatale.com, wraz z informacją o nazwisku autora 

opracowania przepisu. Wyboru przepisów dokonają Organizatorzy. 

http://www.mamifatale.com/

