
Regulamin konkursu 

1. Konkurs odbywa się w dniu 02.06.2023r na Placu 15go Sierpnia w Kobyłce o godzinie 17:00 

2. Organizatorem konkursu jest Patryk Pożoga Pedros.com.pl we współpracy z organizatorem festiwalu Miastem 
Kobyłka 
3. Udział w konkursie mogą wziąć wyłącznie osoby pełnoletnie. 
4. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest podpisanie oświadczenia o świadomości ryzyka związanego ze 
spożyciem ostrych papryk i potraw i przejęcie pełnej odpowiedzialności za skutki udziału. 
5. Przedmiotem konkursu jest konsumpcja ostrych papryk i potraw.  
6. Konkurs podzielony jest na kilka rund. W każdej z nich uczestnicy konsumują jednocześnie taką samą 
papryczkę lub papryczki. Każdy kolejny etap to papryczka o większej ostrości. Lub inne potrawy również ostre. 
7. Kolejne etapy następują po sobie w około dwuminutowych odstępach. 
9. Uczestnik konkursu zostaje zdyskwalifikowany/odpada z rywalizacji, jeśli: 
- nie będzie w stanie zjeść kolejnej porcji papryki w wyznaczonym czasie lub zasygnalizuje (werbalnie, poprzez 
odejście ze stanowiska lub gestem), że rezygnuje z dalszej rywalizacji. 
10. Zwycięzcą konkursu zostaje osoba: 
- która przeszła przez wszystkie etapy konkursu (w przypadku rezygnacji/dyskwalifikacji pozostałych uczestników) 
- ostatnia osoba, która zrezygnowała (w przypadku, kiedy wszyscy uczestnicy zrezygnują na dowolnym etapie 
rywalizacji) 
- osoba, która zwycięży w rundzie finałowej – pozostawi najmniejszą ilość (wagowo) papryk lub sosu.  

 11. Nagrodą w konkursie są nagrody i gadżety ufundowane przez organizatora. 
12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji/terminu wydarzenia, jeśli warunki atmosferyczne 
będą niekorzystne. O czym poinformuje uczestników najszybciej jak to możliwe. 

 

 

Oświadczenie 
Ja, niżej podpisany/a ........................................................... oświadczam, że zostałem poinformowany/a o 
ekstremalnej naturze produktów, jakie będę spożywał/spożywała podczas konkursu odbywającego się 
17.09.2022 w Kobyłce. Ostre papryki (lub sos- runda finałowa) będą spożywane przeze mnie dobrowolnie i 
jestem świadom/a jej możliwych skutków ubocznych w postaci nudności, wymiotów, biegunki, gorączki, kaszlu, 
kołatania serca lub omdlenia ( oraz innych skutków ubocznych). Oświadczam tym samym, że jestem świadomy iż 
organizatorzy ani partnerzy konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za powikłania zdrowotne i skutki uboczne 
spożywania ekstremalnie ostrych produktów. 
 
 
 .................................................................................. Podpis i data 
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