
REGULAMIN WYZWANIA „PIEKIELNIE OSTRY CHALLENGE ” 
§ 1. 

INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z wyzwania skierowanego do konsumentów pod
nazwą „Piekielnie Ostry Challenge” ( zwane dalej „Wyzwanie”).
 
2. Organizatorem Promocji jest Grazie Mille Sp.z.o.o.  z siedzibą w Gdańsku przy ul.Siennickiej 15/5,
80-834  Gdańsk,  wpisanej  do Rejestru  Przedsiębiorców prowadzony  przez  Sąd Rejonowy Gdańsk-
Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS  0000934165, NIP:  583344059
(zwany dalej „Organizator”).

3. Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały czas trwania Wyzwania w komentarzu pod postem
umieszczonym na portalu społecznościowym Facebook i Instagram.

4. Wyzwanie trwa od dnia 17.11.2022 roku i będzie powtarzane w każdy 3-ci czwartek miesiąca do
dnia odwołania przez Organizatora.

§ 2. 
ZASADY UCZESTNICTWA W WYZWANIU

1.  W  Wyzwaniu  mogą  brać  udział  uczestnicy  Wyzwania,  będący  gośćmi   wybranych  przez
Organizatora  restauracji  Grazie  Mille,   którzy  polubili  stronę  Organizatora  na  portalach
społecznościowych Facebook oraz Instagram @graziemilleristorante lub @graziemillepizzaexpress;

2. Uczestnikiem Wyzwania może być osoba pełnoletnia, która przed przystąpieniem do wyzwania
zaakceptuje niniejszy regulamin oraz złoży oświadczenie zdrowotne  o świadomym i dobrowolnym
przystąpieniu  do  Wyzwania  i  wyrazi  zgodę  na  publikację  wizerunku,  a  stanowiące  załączniki  do
niniejszego Regulaminu (dalej: „Uczestnik”). Brak złożenia oświadczeń uniemożliwia przystąpienie do
Wyzwania.

3.  Wyzwanie  polega  na  zjedzeniu  BARDZO  OSTREJ  pizzy  tylko  i  wyłącznie  przez  Uczestnika  (bez
pomocy  i  udziału  osób  trzecich)  w czasie 30  minut,  przy  czym przez  zjedzenie  pizzy  Organizator
rozumie pełen proces spożycia tego posiłku. 

4. Głównym składnikiem BARDZO OSTREJ pizzy jest papryka Carolina Reaper , której Skala Scoville’a
tj. skala ostrości wynosi 1 641 183- 2 480 000 SHU. Przystępując do wyzwania Uczestnik jest świadom
ilości kapsaicyny powodujący uczucie ostrości pizzy i na jej spożycie wyraża dobrowolną zgodę.

4. Wyzwanie obowiązuje w każdym z trzech lokali Organizatora położonych w Gdańsku tj.:
Grazie Mille Ristorante,  ul. Węglarska 6/7;
Grazie Mile Pizza Express, Noskowskiego 1;
Grazie  Mille Pizza Express, Obrońców Wybrzeża 4D;

5.  Organizator  ustala  koszt  pizzy  na 30  PLN (słownie:  trzydzieści  złotych  polskich  0/100),  której
własność jest przeniesiona na Uczestnika w momencie jej  wydania.

6. Od momentu wydania pizzy Uczestnikowi pełna odpowiedzialność za pizzę  i ewentualne szkody
lub skutki powstałe w wyniku jej  spożycia spoczywa na Uczestniku biorącym udział  w Wyzwaniu.
Organizator nie bierze i nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku spożycia pizzy
przez Uczestnika lub osoby trzecie.



7.  Podczas  Wyzwania  uczestnik  ma  dostęp  do  nielimitowanej  ilości  wody  niegazowanej
przygotowanej przez Organizatora.

8. Jeżeli uczestnikowi uda się zjeść pizzę w czasie krótszym niż 30 min otrzymuje od Organizatora
Voucher  na  kwotę  200  PLN  (słownie:  dwieście  złotych  polskich)  do  wykorzystania  w  lokalach
biorących udział w Wyzwaniu w terminie  30 dni od daty wydania.

9. Każdy z Uczestników Wyzwania może otrzymać maksymalnie 1 Voucher.

10. Podczas Wyzwania każdy Uczestnik nie może być pod wpływem alkoholu lub innych środków
odurzających.

§ 3. 
CZAS TRWANIA WYZWANIA

1. Wyzwania organizujemy w każdy czwartek  w godzinach 13:00 - 20:00 od dnia 16.11.2022 roku do
odwołania.  Uczestnik  wyrażający  chęć  udziału  w  Wyzwaniu  zobowiązany  jest  powiadomić
Organizatora o tym fakcie telefonicznie.
   
2. Organizator poinformuje o zakończeniu Wyzwania w mediach społecznościowych  w komentarzu
pod postem dotyczącym Wyzwania.

3. Wyzwanie obowiązuje tylko i wyłącznie w lokalach biorących udział w wyzwaniu. 

§ 4. 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  W  kwestiach  nieuregulowanych  niniejszym  regulaminem  stosuje  się  przepisy  powszechnie
obowiązującego prawa. 



Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE ZDROWOTNE

Niniejszym  przystępując  jako  Uczestnik  do  Wyzwania  organizowanego  przez  Organizatora
oświadczam, że:

1.  świadomie i dobrowolnie przystępuję do Wyzwania;

2. jestem  w  pełni  świadom  ilości  kapsaicyny  powodujący  uczucie  ostrości  pizzy  i  na  jej
ewentualne spożycie wyrażam dobrowolną i bezwarunkową zgodę;

3.  nie  jestem  po  spożyciu  alkoholu  ani  pod  wpływem  alkoholu  tj.  nie  jestem  w  stanie
nietrzeźwości ani w stanie wskazującym na spożycie alkoholu;

4. nie jestem po użyciu ani pod wpływem środków odurzających;

5. mój stan zdrowia umożliwia mi przystąpienie do wyzwania i według mojej najlepszej wiedzy
nie  istnieją  jakiekolwiek  przesłanki  zdrowotne  uniemożliwiające  mi  udział  
w Wyzwaniu;

6. od momentu wydania pizzy biorę pełną, bezwarunkową i nieodwołalną odpowiedzialność za
pizzę  i ewentualne szkody lub skutki powstałe w wyniku jej spożycia przeze mnie lub osoby
trzecie;

7. bezwarunkowo i  nieodwołalnie  zwalniam Organizatora z  odpowiedzialności  za szkody lub
skutki powstałe w wyniku spożycia pizzy przeze mnie lub osoby trzecie;

8. w  stosunku  do  Organizatora  bezwarunkowo  i  nieodwołalnie  zrzekam  się  wszelkich
powstałych lub mogących powstać roszczeń wynikających z mojego dobrowolnego udziału  
w Wyzwaniu;

9. zapoznałem się z treścią Regulaminu  „PIEKIELNIE OSTRY CHALLENGE ”  i w pełni akceptuję
jego treść;



…………………………………………
(miejscowość, data)

………………………………………………
(czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę)

Załącznik nr 2 

ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU

Niniejszym oswiadczam, ze na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim

i prawach pokrewnych (t.j Dz. U. z 2019 r., poz. 1231) wyrażam zgodę na zamieszczenie przez Grazie

Mille  sp.  z  o.o. mojego  wizerunku  utrwalonego  podczas  Wyzwania  z  dnia  ……………….,  którego

byłam/em uczestnikiem oraz wykorzystanie tego wizerunku poprzez umieszczanie zdjeć oraz video na

stronach  internetowych  i  materiałach  promocyjnych  Organizatora,  a  takze  na  profilach

społecznosciowych Facebook oraz Instagram (transmisja online lub foto-relacja) w celach informacji 

i promocji Wyzwania.

Jednocześnie  oświadczam,  iż  zrzekam  się  niniejszym  wszelkich  roszczeń,  w  tym  również  

o wynagrodzenie (istniejących i przyszłych) z tytułu wykorzystywania mojego wizerunku na potrzeby,

o których mowa powyżej. 

Zostałem/am poinformowany/a, że podanie danych jest dobrowolne i przysługuje mi prawo dostępu

do treści swoich danych oraz ich poprawienia.

…………………………………………
(miejscowość, data)

………………………………………………
(czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę)



Załącznik nr 3

KLAUZULA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),  dalej „RODO”,

Organizator informuję, że: 

 administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych przed przystąpieniem do Wyzwania

jest  Grazie  Mille  Sp.z.o.o.   z  siedzibą  w  Gdańsku  przy  ul.Siennickiej  15/5,  80-834  Gdańsk,

wpisanej  do  Rejestru  Przedsiębiorców  prowadzony  przez  Sąd  Rejonowy  Gdańsk-Północ  

w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000934165, NIP: 583344059;

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  RODO w celu

promocji Wyzwania w mediach społecznościowych oraz sieci Internet;

 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania Wyzwania;

 Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  ujawniane  podmiotom  trzecim  z  wyłączeniem  portali

społecznościowych Facebook oraz Instagram;

 Pani/Pana dane osobowe nie podlegają profilowaniu;

 w  odniesieniu  do  Pani/Pana  danych  osobowych  decyzje  nie  będą  podejmowane  w  sposób

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

 posiada Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pana danych osobowych;

− na podstawie  art.  18  RODO prawo żądania od administratora  ograniczenia przetwarzania

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;  



− prawo wniesienia skargi  do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych (dane

kontaktowe  dostępne  na  stronie:  www.uodo.gov.pl),  jeśli  Pana  zdaniem  przetwarzanie

danych osobowych narusza przepisy RODO;

 Podanie  przez  Pana  danych  osobowych  w  zakresie  wynikającym  przepisów  prawa  nie  jest

obowiązkowe;

…………………………………………
(miejscowość, data)

………………………………………………
(czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę)
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