REGULAMIN
§1
Postanowienia ogólne
1.

Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a
także nadzoru nad jego przeprowadzeniem, a także zasady postępowania reklamacyjnego
(dalej "Regulamin").

2.

Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród w konkursie „ Lato z Polfą Łódź ” zwanego
dalej „Konkursem” jest Creative Media Concierge Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy
ul. Drwali 9a, (04-840 Warszawa), zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy – XIII Wydział Gospodarczy pod
numerem KRS: 0000361182; NIP: 952-20-93-488, (dalej „Organizator”).

3.

Zleceniodawcą konkursu „ Lato z Polfą Lódź ” jest BIO-PROFIL Polska Sp. z o.o. , z
siedzibą w Warszawie ul. Trakt Lubelski 135, 04-790 , wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000060390, posiadająca NIP:
113-23-30-835, REGON: 013276500, (dalej „Zleceniodawca”)

4.

Konkurs rozpoczyna się w dniu 07.07.2014 r., a kończy się dnia 31.08.2014 r. (dalej „Okres
Trwania Konkursu"). Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia Okresu
Trwania Konkursu.

5.

Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§2
Warunki udziału w Konkursie

1.

Konkurs ma charakter zamknięty. W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby
fizyczne, spełniające następujące warunki (dalej „Uczestnicy):

1)

zamieszkujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

2)

mają ukończone 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,

3)

będącą farmaceutą lub technikiem farmacji,

4)

zostaną zaproszeni do udziału w Konkursie przez przedstawicieli firmy BIO-PROFIL
Polska Sp. z o.o.

5)

uzupełnią kartę zgłoszeniową dostarczoną przez przedstawiciela firmy BIO-PROFIL
Polska Sp. z o.o.

2.

Zgłoszenia naruszające z jakichkolwiek przyczyn warunki niniejszego Regulaminu, nie
będą brały udziału w Konkursie. Organizator zastrzega sobie także prawo do usunięcia
takiego Zgłoszenia, a Uczestnikowi nie będą przysługiwać żadne roszczenia z tego tytułu.

3.

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i Zleceniodawcy ani
członkowie ich rodzin, jak również pracownicy dystrybutorów produktów Zleceniodawcy.
Przez dystrybutorów produktów rozumie się podmioty gospodarcze, które prowadzą

sprzedaż produktów innym podmiotom gospodarczym, prowadzącym dalszą sprzedaż
tych produktów.
§3
Zasady i przebieg Konkursu
1) Konkurs polega na kreatywnym dokończeniu hasła reklamowego dla produktów Calcium Polfy Łódź na karcie zgłoszeniowej dostarczonej przez przedstawiciela firmy BIO-PROFIL
Polska Sp. z o.o.
2) Uczestnicy Konkursu muszą zamówić produkty marki Polfa Łódź na kwotę co najmniej
7000 PLN netto, w tym co najmniej za kwotę 5 000 PLN produktów z listy zamieszczonej
poniżej :
Calcium 500 D x 30 saszetek
Calcium C o smaku cytryny x 16 tabl. mus.
Calcium C o smaku jezyny x 16 tabl. mus.
Calcium C o smaku pomarańczy x 16 tabl. mus.
Calcium Polfa-Łódź w folii x 12 tabl. mus.
Calcium Alergo Plus Junior

x 16 tabl. mus.

Calcium Alergo Plus Junior musujące tabl. do ssania x 20
CALCIUM OSTEO D3+ x 60 tabl.
CALCIUM OSTEO D3+ x 60 tabl.MEGAPACK / 42+42/
Paracetamol Polfa - Łódź x 10 tabl.
Paracetamol Polfa - Łódź x 20 tabl.
Paracetamol Polfa - Łódź x 50 tabl.
B-Complex Polfa - Łódź x 50 tabl.
Magnesium B6 FORTE Polfa - Łódź x 20 tabl. mus.
Magnesium Cardio Polfa - Łódź x 60 tabl.

3) Spośród nadesłanych zgłoszeń, spełniających wszystkie warunki regulaminu, Jury wybierze
180 uczestników Konkursu, którzy jako pierwsi spełnią wymagania konkursu i zdaniem Jury
najbardziej kreatywnie uzupełnili hasło, o którym mowa w § 3 pkt. 1.
4) W przypadku anulacji zamówienia, bądź też zwrotu całości lub części zamówienia
dokonanego przez uczestnika, Organizator odrzuca zgłoszenie konkursowe.
5) Obrady Jury trwać będą do 7 dni roboczych, liczonych od ostatniego dnia prowadzenia
Konkursu . Po tym czasie zostaną ogłoszone wyniki konkursu.
Organizator zastrzega sobie kontakt wyłącznie ze zwycięzcami konkursu.

6) Jury złożone będzie z :

Przedstawiciela Organizatora
Prawnika czuwającego nad przebiegiem konkursu ze strony Organizatora

5) Nagrodami w Konkursie są samochodowe odtwarzacze DVD, o wartości 246 zł brutto każdy.
6) Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji uprawnienia Uczestnika do nagrody na
podstawie stosownej dokumentacji w szczególności wskazanej przez Zleceniodawcę.
7) Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody. Nie jest możliwa rezygnacja z części
nagrody. Rezygnacja z części nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości nagrody.
Organizator zastrzega sobie prawo do wymiany nagrody na inną o tej samej wartości i
zbliżonym właściwościom.
8) Do każdej z nagród, o których mowa w § 3 ust. 5 powyżej, zostanie dodana dodatkowa
nagroda pieniężną w wysokości 11,11% wartości danej Nagrody. Jednocześnie Zwycięzcy
wyrażają zgodę na to, by Organizator potrącił z dodatkowej nagrody pieniężnej 10%
wartości nagród oraz dodatkowej nagrody pieniężnej, celem odprowadzenia do właściwego
Urzędu Skarbowego zryczałtowanego podatku dochodowego od nagród, o jakim mowa w art.
30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, tekst jednolity z późn. zm.).
9) Nagroda zostanie dostarczona przez przedstawiciela Zleceniodawcy osobiście lub przesłana
pocztą lub pocztą kurierską na koszt Zleceniodawcy w terminie do 8 tygodni od dnia
rozstrzygnięcia konkursu na dane przekazane przez Uczestnika w formularzu
zgłoszeniowym.
10) Nagroda powinna zostać odebrana przez Uczestnika - zwycięzcę osobiście.
11) Uczestnik potwierdza odbiór nagrody na protokole odbioru nagrody lub potwierdzeniu
odbioru przesyłki pocztowej zawierającej nagrody. Niepodjęcie przesyłki, odmowa przyjęcia
przesyłki, odmowa potwierdzenia odbioru nagrody na protokole lub odmowa potwierdzenia
odbioru przesyłki zawierającej nagrodę jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody. Podczas
wydania nagrody zwycięzca będzie zobowiązany do okazania osobie wydającej nagrodę
dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość zwycięzcy (np. dowód osobisty,
paszport, prawo jazdy, legitymacja).

§4
Postępowanie reklamacyjne
1.

Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane przez Uczestników w formie
pisemnej. Reklamacje mogą być składane w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia
Konkursu (decyduje data otrzymania reklamacji przez Organizatora) pod adresem
siedziby Organizatora. Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w innej
formie niż pisemna nie będą rozpatrywane.

2.

Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej
reklamację, adres i nazwę pracodawcy, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

3.

O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie (na adres podany w
reklamacji), w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania reklamacji przez
Organizatora.

4.

Reklamacje będą rozpatrywane przez powołaną przez Organizatora Komisję Konkursową.
Decyzje Organizatora są ostateczne.
§5
Odpowiedzialność

1.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia przez
właściwych operatorów, w tym za pośrednictwem systemów teleinformatycznych
(również poczty elektronicznej) listów, wiadomości i przesyłek kierowanych do i przez
Uczestników, ani za przerwy i inne nieprawidłowości w funkcjonowaniu stron
internetowych, za pośrednictwem których zamieszczane będą Zgłoszenia. Organizator nie
ponosi również odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na
wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.

2.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników
postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności jeżeli treść Zgłoszenia będzie
sprzeczna z prawem powszechnie obowiązującym lub będzie naruszać prawa osób
trzecich. Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich
szkód poniesionych przez Organizatora w związku z niespełnieniem przez danego
Uczestnika wymogów określonych w zdaniu poprzednim.

3.

Każdy uczestnik może wziąć udział w Konkursie na zasadach dobrowolności oraz w
zgodzie z wymaganiami jego pracodawcy. Przystąpienie do konkursu przez taką osobę,
każda jej czynność przedsięwzięta bezpośrednio w celu uzyskania Nagrody w Konkursie
lub zgłoszenie się po tę Nagrodę upoważnia domniemanie, że uczestnictwo w konkursie
nie narusza właściwych relacji pomiędzy Uczestnikiem konkursu i jego pracodawcą.

4.

W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek sprzeczności pomiędzy uczestnictwem w
konkursie a wymogami nałożonymi przez pracodawcę, te ostatnie powinny mieć
znaczenie nadrzędne.

5.

Za ewentualne nieprzestrzeganie tej zasady odpowiedzialność ponosi bezpośrednio, tylko
i wyłącznie Uczestnik konkursu.
§6
Postanowienia końcowe

1.

Niniejszy Regulamin wraz z kartą zgłoszeniową dostarczony będzie uczestnikom konkursu
osobiście przez przedstawicieli Zleceniodawcy, będzie zamieszczony na stronie
internetowej Zleceniodawcy, oraz dostępny w siedzibie Organizatora w czasie trwania
niniejszego Konkursu.

2.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz przedłużenia Okresu
Trwania Konkursu w każdym czasie, pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych
przez Uczestników. O zmianie Regulaminu lub przedłużeniu Okresu Trwania Konkursu
Organizator powiadomi za pośrednictwem strony internetowej Organizatora lub
ogłoszenia w siedzibie Organizatora.

3.

Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem tych danych w
rozumieniu obowiązujących przepisów jest Creative Media Concierge Sp. z o. o. z siedzibą
w Warszawie przy ul. Drwali 9a, (04-840 Warszawa). Dane osobowe Uczestników będą
przetwarzane w siedzibie Organizatora, w związku z wykonaniem postanowień
Regulaminu Konkursu dla celów związanych z realizacją Konkursu i dostarczenia Nagród.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla celów związanych z
realizacją Konkursu. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu w swoje dane i ich poprawiania
oraz żądania ich usunięcia. Pismo z prośbą o usunięcie/zmianę danych powinno zostać
wysłane listem poleconym na adres Organizatora. Wszelkie dane osobowe podawane są
przez Uczestników dobrowolnie.

4.

Użytkownik z chwilą przesłania Zgłoszenia udziela zgody na gromadzenie i przetwarzanie
danych osobowych przekazanych w Zgłoszeniu do celów wykonania niniejszego Konkursu.

5.

Każdy z Uczestników przez przystąpienie do Konkursu, oświadcza, iż z warunkami
niniejszego Regulaminu zapoznał się, zrozumiał je oraz akceptuje go w całości.

