REGULAMIN KONKURSU „ KONKURS DLA SUPLEMENTU DIETY MAXI 3 VENA”
KIEROWANEGO DO FARMACEUTÓW

POJĘCIA I DEFINICJE
W niniejszym regulaminie, o ile kontekst nie wymaga jasno inaczej, poniższe słowa i
wyrażenia posiadają poniższe znaczenia:
„Regulamin”

oznacza Regulamin Konkursu ”Konkurs dla suplementu diety
Maxi 3 Vena” kierowanego do farmaceutów;

„Konkurs“

oznacza Konkurs „Maxi3Lato” dla suplementu diety Maxi 3
Vena kierowany do farmaceutów, zorganizowany przez
Adamed sp. z o.o., którego zasady określa niniejszy Regulamin;

„Punkty”

oznaczają punkty zdobywane na zasadach określonych w
niniejszym Regulaminie, będące podstawą do otrzymania
Nagród gwarantowanych, rejestrowane na indywidualnym
Koncie premiowym Uczestnika;

„Konto”

oznacza indywidualne konto Uczestnika w ramach platformy
Kamsoft;

„Nagrody gwarantowane” oznaczają nagrody o charakterze niepieniężnym wymienione
Tabeli 1 w pkt. 4.1.1 Regulaminu i przyznawane Uczestnikom
na zasadach określonych w Regulaminie;
„Nagrody główne”

oznaczają nagrody o charakterze niepieniężnym wymienione w
Tabeli 2 w pkt. 4.1.2 Regulaminu i przyznawane Uczestnikom
na zasadach określonych w Regulaminie;

„Produkt“

oznacza następujące suplementy diety Maxi 3 Vena
wyprodukowany przez Organizatora i objęte Konkursem:

„Organizator“

Liczba punktów za 1
opakowanie

Nazwa

Wielkość
opakowania Nr BLOZ 7

MAXI 3 VENA

30 kaps.

3020641

1

MAXI 3 VENA

60 kaps.

3020642

1

MAXI 3 VENA
PLUS

30 kaps

3160841

1

oznacza Adamed Consumer Healthcare S.A. z siedzibą w
Pieńkowie 149, 05-152 Czosnów k/W-Wy, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000020720 REGON:
008027620 NIP: 7710100364 działająca za pośrednictwem
spółki So What Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul.
Wandy 6/3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XIII

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 259103, REGON: 140570559; NIP: 113-26-15271.
„Uczestnik”

oznacza osobę spełniającą kryteria określone w pkt. 2, która
przystąpiła do Konkursu.

„Strona internetowa”

oznacza stronę internetową Konkursu dostępną pod adresem
www.maxi3lato.pl/farmaceuci

1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1 Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad Konkursu.
1.2 Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady dotyczące udziału w Konkursie.
1.3 Organizatorem Konkursu jest Organizator, działający za pośrednictwem spółki So What
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wandy 6/3.
1.4 Konkurs trwa od 3 lipca 2017 r. i trwa do 15 października 2017 r („Okres trwania”).

1.5 Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.

UCZESTNICTWO W KONKURSIE
2.1 Konkurs skierowany jest do osób zatrudnionych w aptekach ogólnodostępnych w
rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne
(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2142, z późn. zm.), działających na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej uprawnionych do sprzedaży Produktu.
2.2 Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Konkursu spełniają warunki
określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika Konkursu
złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia
określonych dokumentów. Odmowa Uczestnika wyklucza możliwość wzięcia przez
Uczestnika udziału w Konkursie.
2.3 Warunkiem uczestnictwa w organizowanym Programie jest posiadanie i korzystanie przez
Uczestnika z systemu aptecznego KS-AOW w wersji 2014.1.4.1 lub nowszej
współpracującej z systemem OSOZ (Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia) oraz
poprawne przypisywanie numerów BLOZ-7 w kartotece towarowej w lokalnej bazie Apteki
w zakresie produktów objętych Programem partnerskim. Każdy Uczestnik Programu
obowiązany jest do weryfikacji poprawności numerów BLOZ (weryfikacji takiej można
dokonać automatycznie przy użyciu przycisku „Weryfikuj lokalna bazę towarową” w
module 55 OSOZ, zakładce „Serwis Apteki”, menu „Programy Partnerskie”/ „<Konkurs
„Maxi3Lato” dla suplementu diety Maxi 3 Vena” lub dzwoniąc na infolinię OSOZ - numer
telefonu 32 609 12 61, czynną w dni powszednie w godzinach 8:00-16:00). Instrukcja
przeprowadzenia weryfikacji numerów BLOZ dostępna jest w module 55 OSOZ programu
KS-AOW w zakładce „Instrukcja OSOZ” Organizator nie ponosi odpowiedzialności za
niewłaściwe przyporządkowanie numerów BLOZ i odpowiednich kartotek Produktów które
mają wpływ na poprawność naliczania Punktów.
2.4 Uczestnik przystępuje do Konkursu za pośrednictwem platformy KamSoft poprzez
zaznaczenie odpowiedniego pola.
2.5 Uczestnik, przystępując do Konkursu, wyraża zgodę na postanowienia niniejszego
Regulaminu.
2.6 Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

2.7 Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zgoda właściciela apteki, o której mowa w
punkcie 2.1 wyrażona za pośrednictwem systemu Kamsoft poprzez akceptację
zaproszenia wysłanego w przedmiotowym systemie. Akceptacja zaproszenia stanowi
akceptację niniejszego regulaminu przez aptekę. Naliczenie punktów w programie wiąże
się z pobieraniem z aptek informacji o sprzedaży produktów ( ilość / wartość ).

3.

ZASADY KONKURSU
3.1 W Okresie trwania Konkursu każdy Uczestnik uprawniony jest do otrzymywania Punktów
wymiennych na Nagrody gwarantowane na zasadach określonych poniżej.
3.2 Uczestnik gromadzi Punkty na indywidualnym Koncie, od momentu przystąpienia do
Konkursu aż do jego zakończenia.
3.3 Punkty przyznawane są na następujących zasadach:
3.3.1

po każdorazowym zalogowaniu się przez Uczestnika na swoje Konto w systemie
kasowym działającym w ramach na platformy Kamsoft system rejestruje fakt
sprzedaży każdego opakowania Produktu przez danego Uczestnika Konkursu;

3.3.2

w zamian za sprzedanie pełnego opakowania Produktu przez danego Uczestnika
Konkursu Uczestnik otrzymuje 1 (jeden) punkt (nie są przyznawane Punkty w
zamian za sprzedaż niepełnych opakowań Produktów);

3.3.3

po zebraniu 15 (piętnastu) punktów Uczestnikowi przysługiwać będzie nagroda
gwarantowana;

3.3.4

Uczestnik będzie mógł wybrać jedną z Nagród gwarantowanych oferowanych
przez Organizatora za pośrednictwem systemu Kamsoft. Wybranej Nagrody
gwarantowanej nie można zwrócić ani wymienić na inną;

3.3.5

informacja o wygranej zostanie przekazana Uczestnikowi za pośrednictwem
poczty elektronicznej na adres, który Uczestnik wskazał podczas dokonywania
wyboru konkretnej Nagrody gwarantowanej za pośrednictwem systemu Kamsoft.

3.4 Organizator przyzna również Nagrody główne. Zwycięzcami Nagród głównych zostaną
Uczestnicy, którzy zaproponują najciekawsze i najbardziej oryginalne hasło reklamowe
Produktu. Propozycję hasła należy przesłać za pośrednictwem e-maila przy
wykorzystaniu adresu poczty elektronicznej wskazanej w wiadomości e-mail, w której
Zwycięzcę poinformowano o otrzymaniu Nagrody gwarantowanej w terminie 14 dni od
otrzymania ww. e-maila.
3.5 Wyboru najciekawszych propozycji hasła reklamowego Produktu dokona specjalnie w tym
celu powołana przez Organizatora trzyosobowa Komisja konkursowa, w której skład
wejdą przedstawiciele Organizatora i Partnera Konkursu.
3.6 Dokonując wyboru zwycięzców Nagród głównych, Komisja Konkursowa kierować się
będzie następującymi kryteriami:
a) oryginalnością pomysłu,
b) innowacyjnością pomysłu,
c) zgodnością hasła i jego przesłania z misją i wizją działalności Organizatora,
d) inwencja twórczą autora,
e) walorami artystycznymi,
f) użytym słownictwem i zastosowaną stylistyką.
3.7 Zwycięzcy Nagród głównych zostaną wyłonieni do 30 października 2017 r.

3.8 Zwycięzca Nagrody głównej zostanie powiadomiony o wygranej za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres, który Uczestnik wskazał podczas dokonywania wyboru
konkretnej Nagrody gwarantowanej za pośrednictwem systemu Kamsoft.
3.9 Każdy Uczestnik może sprawdzić ilość zgromadzonych przez siebie Punktów poprzez
swoje Konto na platformie Kamsoft.

4.

NAGRODY
4.1 Organizator w ramach Konkursu przyzna następujące kategorie nagród:
4.1.1

Pula Nagród gwarantowanych określonych w Tabeli 1, które zostaną przyznane w
Uczestnikom wynosi 4500 sztuk, O przyznaniu nagrody w przypadku wyczerpania
puli nagród decyduje kolejność czasowa rejestracji dowodów zakupu. Wybór
nagrody gwarantowanej spośród poniższych przysługuje Uczestnikowi.
Tabela 1.
Nagrody gwarantowane (do wyboru jedna z
trzech)
Bilet do sieci kin Cinema City
Voucher na zakupy w sieci sklepów Empik
Voucher na zakupy w sklepie Allegro

4.1.2

Wartość
20 PLN
20 PLN
20 PLN

nagrody główne, określone w Tabeli 1 Regulaminu i które zostaną przyznane w
łącznej liczbie 2 szt. Pula Nagród głównych wynosi 800,00 zł brutto.
Tabela 2.
Nagroda główna
Komplet biżuterii Apart

Wartość
400 PLN

4.1 Każdy zwycięzca Nagrody głównej lub nagrody gwarantowanej, o których mowa w punkcie
4.1.1 i 4.1.2 otrzyma także dodatkową nagrodę pieniężna w wysokości 11,11% wartości
Nagrody gwarantowanej lub Nagrody głównej. Nagroda pieniężna nie zostanie wypłacona
Zwycięzcy, lecz będzie pobrana przez płatnika przed wydaniem nagród jako podatek o
którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym
od osób fizycznych(Dz. U. z 2016 r., poz. 2032). i wpłacona na rachunek właściwego
urzędu skarbowego. Zwycięzca Nagrody zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody
pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku
należnego z tytułu wygranej Nagrody w Konkursie.
4.2 Płatnikiem podatku o którym mowa w punkcie 4.2 jest Organizator.
4.3 Każdy Uczestnik może otrzymać nieograniczoną liczbę nagród gwarantowanych, o ile
spełni warunki określone w pkt 3.3.
4.4 Nagrody gwarantowane będą przekazywane przez Organizatora Uczestnikom za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Uczestnika w systemie
Kamsoft w terminie 21 dni od chwili przyznania nagrody.
4.5 Nagrody główne będą przekazywane przez Organizatora Uczestnikom za pośrednictwem
poczty lub kuriera za potwierdzeniem odbioru na adres wskazany przez Uczestnika.
Koszty związane z dostarczeniem nagrody pod adres wskazany przez Uczestnika ponosi
Organizator.

4.6 W przypadku nieodebrania Nagrody głównej przekazanej na adres podany przez
Uczestnika, pomimo dwukrotnego awiza, Uczestnik traci prawo do tej Nagrody głównej.
4.7 Organizator zastrzega sobie prawo zmian polegających na usuwaniu dotychczasowych i
wprowadzaniu nowych rodzajów Nagród gwarantowanych i Nagród głównych określonych
w Tabeli 1 i Tabeli 2 poprzez dokonanie stosownych modyfikacji w Tabeli 1 i Tabeli 2
dostępnych na Stronie internetowej.
4.8 Uczestnikowi nie przysługuje ekwiwalent pieniężny w zamian za Nagrodę gwarantowaną
lub Nagrodę główną.
4.9 W przypadku wyczerpania Nagród gwarantowanych określonego rodzaju, Uczestnikowi nie
przysługują z tego tytułu żadne roszczenia. O kolejności przyznawania Nagród
gwarantowanych decyduje kolejność dokonania ich wyboru w sposób określony w pkt
3.3.4.
4.10 Zasady rękojmi i gwarancji za wady towarów przekazanych, jako Nagrody główne
określają zasady ogólne oraz warunki gwarancyjne przedstawione przez producenta
Nagród głównych.

5.

REZYGNACJA
5.1 Uczestnik ma prawo w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w Konkursie. W tym
celu Uczestnik dokonuje rezygnacji za pośrednictwem platformy Kamsoft poprzez
zaznaczenie odpowiedniego pola. Po dokonaniu rezygnacji ewentualne Punkty
Uczestnika są umarzane, zaś Uczestnik traci status Uczestnika. Nie oznacza to utraty
praw do uzyskanych już rzeczowych nagród gwarantowanych.

6.

REKLAMACJE

6.1

Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane Organizatorowi za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy maxi3vena@sowhat.pl W tytule emaila należy wpisać: „reklamacja do konkursu „Konkurs Maxi3Lato” dla suplementu diety
Maxi 3 Vena”.

6.2

Reklamacje mogą być zgłaszane w czasie trwania Konkursu oraz nie później niż w ciągu
14 dni od dnia zakończenia Konkursu.

6.3

Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, adres korespondencyjny, jak również
dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

6.4

Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni, licząc od dnia
następującego po dniu, w którym prawidłowe zgłoszenie reklamacji dotarło do na skrzynkę
mailową Organizatora.

6.5

Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora odnoście do reklamacji. Decyzja
Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.

6.6

Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej może nastąpić wyłącznie po wyczerpaniu
procedury reklamacyjnej przewidzianej w Regulaminie.

7.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

7.1

Akceptując niniejszy Regulamin, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez
Organizatora danych osobowych podanych w momencie rejestracji do systemu aptecznego
KS-AOW w serwisie operatora dla potrzeb niezbędnych do udziału w Konkursie.

7.2

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator, tj. Adamed Consumer
Healthcare S.A. z siedzibą w Pieńkowie. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest
dobrowolne lecz konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Dane osobowe będą
przetwarzane w celach związanych z realizacją Konkursu oraz z realizacją obowiązków
prawnych nałożonych na Administratora danych w związku z Konkursem. Każdy Uczestnik
posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

8.

PRAWA AUTORSKIE

8.1

Przystępując do udziału w Konkursie, Uczestnik zapewnia, że:

8.2

8.3

8.1.1

hasło reklamowe przekazane w ramach wzięcia udziału w Konkursie,
wskazane w pkt. 3.5 Regulaminu, nie będą naruszać jakichkolwiek praw osób
trzecich oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

8.1.2

posiada wszelkie prawa autorskie do przekazanego hasła reklamowego.

Uczestnicy udzielają na rzecz Organizatora nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej
terytorialnie licencji na korzystanie z hasła reklamowego, które wzięło udział w konkursie
na następujących polach eksploatacji:
8.2.1

utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką,

8.2.2

publiczne wykonywanie,

8.2.3

wyświetlanie,

8.2.4

odtwarzanie,

8.2.5

reemitowanie,

8.2.6

nadawanie,

8.2.7

publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Wraz z wydaniem Nagród głównych Uczestnicy, którzy zostali zwycięzcami Nagród
głównych, przenoszą na Organizatora, na podstawie art. 921 § 3 ustawy Kodeks cywilny,
autorskie prawa majątkowe do hasła reklamowego na następujących polach eksploatacji:
8.3.1

utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką,

8.3.2

publiczne wykonywanie,

8.3.3

wyświetlanie,

8.3.4

odtwarzanie,

8.3.5

reemitowanie,

8.3.6

nadawanie,

8.3.7

publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

9.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1

W przypadku zmiany przepisów powszechnie obowiązujących, w związku z którą
prowadzenie Konkursu stanie się sprzeczne z prawem, Organizator zakończy Konkurs
niezwłocznie i przed upływem Okresu trwania. W takim przypadku Organizator przekaże
Uczestnikom Nagrody gwarantowane, do których prawo nabyli przed zakończeniem
Konkursu z przyczyn określonych w zd. 1. Nagrody główne nie zostaną przyznane.

9.2 Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.
9.3 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu. O wszelkich zmianach
warunków i zasad Konkursu, określonych w Regulaminie, Uczestnicy będą informowani
na Stronie internetowej Konkursu www.maxi3Lato.pl/farmaceuci. Zmiany te nie mogą
naruszać uprawnień nabytych przez Uczestników.
9.4 Niniejszy Regulamin dostępny jest za pośrednictwem systemu Kamsoft.
9.5

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują odpowiednie
przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisy Kodeksu
Cywilnego.

9.6

Wszelkie spory związane z Regulaminem Strony będą rozstrzygały polubownie, a w braku
porozumienia poddadzą je pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo
dla siedziby Organizatora.

ANEKS
DO REGULAMINU KONKURSU „KONKURS DLA SUPLEMENTU DIETY MAXI 3 VENA”
KIEROWANEGO DO FARMACEUTÓW („REGULAMIN”)

§1
W Regulaminie wprowadza się następujące zmiany:
1. Punkt 1.4 otrzymuje następujące brzmienie:
Konkurs trwa od 3 lipca 2017 r. i trwa do 31 października 2017 r. („Okres trwania”).
2. Punkt 3.7 otrzymuje następujące brzmienie:
Zwycięzcy Nagród głównych zostaną wyłonieni do 20.11.2017 r.
§2
W pozostałym zakresie Regulamin nie ulega zmianie.
§3
Niniejszy aneks wchodzi w życie z dniem 5.10.2017 r.

