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

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 konsumentów;

„Konkurs“

oznacza Konkurs ”Konkurs dla suplementu diety Maxi 3 Vena”
kierowany do konsumentów, organizowany przez Adamed
Consumer Healthcare s.a., którego zasady określa niniejszy
Regulamin;

„Nagrody gwarantowane” oznaczają nagrody o charakterze niepieniężnym wymienione
w 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 i przyznawane Uczestnikom na
zasadach określonych w Regulaminie;

„Produkt“

oznacza następujące suplement diety MAXI 3 VENA
wyprodukowane przez Organizatora i objęte Konkursem;

MAXI 3 VENA

30 kaps.

MAXI 3 VENA

60 kaps.

MAXI 3 VENA
PLUS

30 kaps.

„Organizator“

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: 113-26-15-271;

„Uczestnik”

oznacza konsumenta w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 459,
z późn. zm.), który przystąpił do Konkursu;

„Strona internetowa”

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

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. do 15 października 2017 r. („Okres trwania”), od
godziny 00:01 dnia pierwszego do godziny 23:59 ostatniego dnia. Sprzedaż objęta
udzieleniem punktów premiowych pokrywa się z Okresem trwania.

1.5

Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.

UCZESTNICTWO W KONKURSIE

2.1

Konkurs skierowany jest do pełnoletnich konsumentów w rozumieniu art. 221 ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 459, z późn. zm.),
którzy stają się Uczestnikami, przystępując do Konkursu.

2.2

Uczestnik przystępuje do Konkursu poprzez wykonanie czynności określonych w pkt.
3.1 Regulaminu.

2.3

Uczestnik, przystępując do Konkursu, wyraża zgodę na postanowienia niniejszego
Regulaminu.

2.4

Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

3.

ZASADY KONKURSU

3.1

Uczestnik przystępuje do Konkursu poprzez spełnienie następujących warunków:
3.1.1

nabycie co najmniej trzech opakowań Produktu;

3.1.2

zarejestrowanie dokonanego zakupu za pośrednictwem formularza na Stronie
internetowej polegające na:
a) wpisaniu sześcioznakowego kodu podanego na ulotce informacyjnej;
b) załadowanie/wgranie/załączenie skanu lub zdjęcia dowodu zakupu
trzech opakowań Produktu, z zaczernioną informacją o cenie tj. np.
paragonu;

3.1.3

podanie danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, adresu email i numeru
telefonu kontaktowego.

3.1.4

przepisanie kodu zabezpieczającego captcha;

3.1.5

zatwierdzenie zgłoszenia do Konkursu poprzez kliknięcie przycisku „WYSLIJ”.

3.2

Nagrody gwarantowane będą przyznawane w zamian za zarejestrowanie na portalu
dowodu zakupu co najmniej 3 opakowań Produktu i rejestracji zgodnie z punktem 3.1.
Za zakup 3 opakowań Produktu Uczestnikowi należy się jedna nagroda gwarantowana
spośród przewidzianych niniejszym regulaminem.

3.3

Informacja o wygranej zostanie wysłana do Uczestnika za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres e-mail, o którym mowa w pkt. 3.1.3 Regulaminu.

3.4

Organizator przyzna również Nagrody główne. Zwycięzcami Nagród głównych zostaną
Uczestnicy, którzy zrealizują działania, o których mowa w punkcie 3.1 Regulaminu oraz
w najciekawszy i najbardziej oryginalny sposób rozwiną hasło: „Moje lato
z Maxi3Vena”. Propozycje rozwinięcia hasła konkursowego powinny zostać wpisane
na stronie WWW w formularzu, o którym mowa w pkt. 3.1.2 Regulaminu.

3.5

Wyboru najciekawszych propozycji rozwinięcia hasła konkursowego dokona specjalnie
w tym celu powołana przez Organizatora trzyosobowa Komisja konkursowa, w której
skład wejdą przedstawiciele Organizatora i Partnera Konkursu. Skład Komisji określi
Organizator.

3.6

Zwycięzcy Nagród głównych zostaną wyłonieni do 30 października 2017 r.

3.7

Dokonując wyboru zwycięzców nagród głównych, Komisja Konkursowa kierować się
będzie następującymi kryteriami:
a) oryginalnością pomysłu,
b) innowacyjnością pomysłu,
c) inwencją twórczą autora,
d) walorami artystycznymi,
e) użytym słownictwem i zastosowaną stylistyką.

3.8

Zwycięzca Nagrody głównej zostanie powiadomiony o wygranej za pośrednictwem
poczty elektronicznej na adres email, o którym mowa w punkcie 3.1.3 Regulaminu
w terminie 14 dni od wyłonienia zwycięzców Nagród głównych.

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
Uczestnikom wynosi 1000 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

Wartość
20 PLN
20 PLN
20 PLN

4.1.2

Nagrody główne określone w Tabeli 2, które zostaną przyznane w łącznej
liczbie 2 szt. Łączna wartość Nagród głównych wynosi 800,00 zł brutto.
Tabela 2.
Nagroda główna
Komplet biżuterii Apart

Wartość
400 PLN

4.2

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.

4.3

Płatnikiem podatku o którym mowa w punkcie 4.2 jest Organizator.

4.4

Każdy Uczestnik
gwarantowanej

jest

uprawniony

do

otrzymania

wyłącznie

jednej

Nagrody

Nagrody gwarantowane będą przekazywane Uczestnikom za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres e-mail, o którym mowa w pkt. 3.1.3 Regulaminu w terminie 14
dni od weryfikacji dowodu zakupu przez Organizatora. Nagrody gwarantowane nie
zostaną przyznane Uczestnikowi, jeśli przeprowadzona weryfikacja dowodu zakupu
wykaże, iż został on sfałszowany lub dokonano zwrotu Produktów wyszczególnionych
na dowodzie zapłaty, lub w ramach Konkursu przyznano już Nagrodę gwarantowaną
temu bądź innemu Uczestnikowi na podstawie danego dowodu zapłaty. O przyznaniu
Nagrody gwarantowanej na podstawie danego dowodu zapłaty decyduje
pierwszeństwo jego zarejestrowania w sposób określony w pkt. 3.1. Nagrody
gwarantowane będą przekazywane Uczestnikom przez Organizatora.
4.5

Ze zwycięzcami nagród głównych Organizator skontaktuje się za pośrednictwem
adresu email, o którym mowa w pkt. 3.1.3 Regulaminu celem uzyskania informacji na
jaki adres ma zostać przekazana Zwycięzcy Nagroda główna. Nagrody główne będą
przekazywane Uczestnikom za pośrednictwem poczty lub kuriera za potwierdzeniem
odbioru. Koszty związane z dostarczeniem zwycięzcom Nagród głównych ponosi
Organizator. Nagrody główne będą przekazywane Uczestnikom przez Organizatora.

4.6

Zasady rękojmi i gwarancji za wady towarów przekazanych, jako Nagrody główne
określają zasady ogólne oraz warunki gwarancyjne przedstawione przez producenta
Nagród głównych.

5.

REZYGNACJA
Uczestnik ma prawo w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w Konkursie.
W tym celu powinien powiadomić o tym Organizatora poprzez e-mail na adres
maxi3vena@sowhat.pl.

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 e-maila należy wpisać: „reklamacja do konkursu „Konkurs 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

Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża za pośrednictwem Strony Internetowej
zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych podanych w
momencie rejestracji poprzez Stronę Internetową, zgodnie z pkt. 3.1 Regulaminu 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:
8.1.1

propozycje rozwinięcia hasła konkursowego przekazane w ramach
wzięcia udziału w Konkursie, wskazane w pkt. 3.4 Regulaminu, nie będą
naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich oraz przepisów powszechnie
obowiązującego prawa.

8.1.2
8.2

Uczestnicy
udzielają
na
rzecz
Organizatora
nieodpłatnej,
niewyłącznej
i nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z propozycji rozwinięcia hasła
konkursowego, która wzięła udział w konkursie na następujących polach eksploatacji:
8.2.1

8.3

posiada wszelkie prawa autorskie do przekazanej propozycji rozwinięcia hasła
konkursowego.

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 propozycji rozwinięcia hasła konkursowego 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

Niniejszy Regulamin
www.maxi3lato.pl.

9.4

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

dostępny

jest

za

pośrednictwem

Strony

internetowej

9.5

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 KONSUMENTÓW („REGULAMIN”)

§1
W Regulaminie wprowadza się następujące zmiany:
1. Punkt 1.4 otrzymuje następujące brzmienie:
Konkurs trwa od 3 lipca 2017 r. do 31 października 2017 r. („Okres trwania”), od godziny
00:01 dnia pierwszego do godziny 23:59 ostatniego dnia. Sprzedaż objęta udzieleniem
punktów premiowych pokrywa się z Okresem trwania.
2. Punkt 3.6 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.

