REGULAMIN KONKURSU Z NAGRODAMI
„Wystaw opinię - odbierz nagrodę”
Organizowanego przez
www.znanylek.com.pl

1. Postanowienia ogólne
1.1. Organizatorem konkursu jest MKC SC Marcin Czekański, Karol Czekański, ul. Spółdzielcza 2e, 87-700
Aleksandrów Kujawski, właściciela strony http://www.znanylek.com.pl zwany dalej Organizatorem.
1.2. Zasady konkursu zawarte są w niniejszym regulaminie. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie
internetowej http://www.znanylek.com.pl/konkurs/regulaminZL.pdf
1.3. W konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne. Uczestnikami konkursów nie
mogą być pracownicy Organizatora. Uczestnik konkursu identyfikowany jest przy pomocy numeru telefonu
oraz adresu mailowego.
1.4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu
w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również
Potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie.
1.5. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu poszczególnych konkursów, a w szczególności
w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do konkursów, Organizator powoła Komisję Konkursową.
Decyzje podjęte przez Komisję są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
1.6. Komisja Konkursowa składa się ze specjalistów w dziedzinie medyczno-farmaceutycznej.
1.7. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
Hazardowych.
1.8. Konkurs ma na celu promocję marki ZnanyLek.com.pl i zaznajomienie użytkowników z funkcjami serwisu
www.znanylek.com.pl
1.9. Wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych jest wartość świadczeń otrzymanych w związku z promocją
lub reklamą świadczeniodawcy, jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 200,00 (art. 21 ust.
1 pkt. 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)

2. Nagrody i zasady ich przyznawania
2.1. W konkursie „Wystaw opinię- odbierz nagrodę”:
– dla zwycięzcy przewidywana jest nagroda pieniężna w wysokości 200 zł
– dla osoby, która zajęła drugie miejsce przewidywana jest nagroda pieniężna w wysokości 150 zł

– dla osoby, która zajęła trzecie miejsce przewidywana jest nagroda pieniężna w wysokości 100 zł
2.2. Każdy Uczestnik może otrzymać maksymalnie dwie nagrody w ciągu roku.
2.3. Uczestnicy konkursu biorący w nim udział, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych na
potrzeby konkursu oraz do późniejszych celów marketingowych.
3. Zasady konkursu „Wystaw opinię- odbierz nagrodę”.
3.1. Aby wziąć udział w konkursie „Wystaw opinię- odbierz nagrodę”, Uczestnik powinien wystawić opinię
dotyczącą preparatu bez recepty (OTC) na stronie http://www.znanylek.com.pl i polubić oraz obserwować
profil ( https://www.facebook.com/ZnanyLek ) na FaceBook’u.
3.1.1. Celem wystawienia opinii Uczestnik powinien wyszukać preparat na stronie
http://www.znanylek.com.pl, wpisać w odpowiednim miejscu opinię, a także numer telefonu i adres
mailowy oraz wyrazić zgodę na ich przetwarzanie w celach związanych z konkursem i późniejszych celach
marketingowych Organizatora. Powyższe dane kontaktowe nie będą upubliczniane. Wyrażenie zgody jest
niezbędnym warunkiem wzięcia udziału w konkursie.
3.2. Konkurs odbywać się będzie w dniach 17-30.09.2015.
3.3. Komisja Konkursowa wybierze trzy osoby, które w swojej opinii w sposób rzeczowy opisały zalety i/lub
wady preparatu oraz swoje doświadczenia w jego stosowaniu.
3.4. Wybór zwycięskich opinii odbędzie się w terminie dwóch tygodni od daty zakończenia Konkursu.
Wyboru dokonuje Komisja Konkursowa.
3.5. Zwycięzców konkursu poinformujemy telefonicznie i/lub mailowo, a treść opinii zostanie
opublikowana na profilu https://www.facebook.com/ZnanyLek. W przypadku podania błędnych danych
kontaktowych i braku możliwości kontaktu Komisja Konkursowa wybierze kolejną opinię z zebranych
podczas trwania konkursu.
4. Inne postanowienia
4.1. Organizator przetwarza dane Uczestników w celu wykonania czynności wynikających z regulaminu
konkursu. Uczestnicy podają dane na zasadzie dobrowolności, przy czym podanie danych jest warunkiem
przekazania nagród.
4.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
- szkody spowodowane nieprawidłowym lub niezgodnym z niniejszym regulaminem zachowaniem
Uczestników Konkursu;
- problemy w funkcjonowaniu Konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator
konkursu, przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł
zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych z funkcjonowaniem portalu
społecznościowego Facebook.pl, jakością usług świadczonych bezpośrednio przez dostawcę usług
internetowych oraz zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej;
- utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od
Organizatora;
- nieprawidłowości wynikłe z niedostarczenia wiadomości lub opóźnień w dostarczeniu wiadomości z
przyczyn niezależnych od Organizatora Uczestnik ma obowiązek nieodwołalnie, bezwarunkowo i na
pierwsze żądanie zwolnić Organizatora w całości od wszelkiej odpowiedzialności jaka zostałaby na
Organizatora nałożona, choćby nieprawomocnym wyrokiem, z tytułu naruszenia w pracach praw osób
trzecich, w tym osobistych lub majątkowych praw autorskich.
- w przypadku niemożliwości wypłaty nagród Uczestnikom z powodu nieprawidłowego wypełnienia
formularza opinii.
4.3. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U. 2002 Nr 101 poz. 926 ze zmianami) jest Organizator.
4.4. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników w celu wykonania czynności wynikających z
regulaminu konkursu.

4.5. Organizator zwalnia serwisu Facebook z odpowiedzialności przez każdego uczestnika. Konkurs nie jest
w żaden sposób sponsorowany, popierana ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
4.6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad i treści regulaminu w trakcie trwania konkursu.
4.7. Postanowienia regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia konkursu, a ich wykładnia i
interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursowej.
4.8. Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres mailowy: konkurs@znanylek.com.pl

