Regulamin konkursu

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Co wiesz o czerniaku?” (dalej zwany „Konkursem”) jest
firma Grayling Poland z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 80 lok.10A, Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
000266121, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 50.000 PLN, posługującą się
numerem NIP 701-003-89-18 zwany dalej „Organizatorem”.
2. Regulamin

Konkursu

dostępny

jest

w

siedzibie

Organizatora

oraz

na

stronie

www.akademiaczeriaka.pl.
3. Regulamin stanowi jedyny prawnie wiążący dokument regulujący zasady i warunki, na jakich
Konkurs zostanie przeprowadzony. Wszelkie inne materiały dotyczące Konkursu, w tym
informacyjne, reklamowe lub marketingowe mają jedynie charakter pomocniczy i nie mogą
stanowić jakiejkolwiek podstawy do złożenia reklamacji lub wnoszenia roszczeń przez
Uczestników Konkursu.
4. Uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik”) może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca
pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności
prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody opiekuna
prawnego lub przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.
5. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zaangażowane w organizację lub przeprowadzenie
Konkursu, pracownicy (w tym osoby świadczące na rzecz Organizatora lub odpowiednio
podmioty współpracujące lub stale wykonujące usługi na podstawie stosunków
cywilnoprawnych) Organizatora, oraz innych podmiotów współpracujących przy organizacji
Konkursu,

jak

również

członkowie

najbliższych

rodzin

w/w

pracowników

i współpracowników, tj. ich małżonkowie, rodzice małżonków, rodzeństwo, wstępni, zstępni,
a także osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
6. Nagrodami przeznaczonymi dla laureatów bieżącej edycji Konkursu są:
a. Daszek zaprojektowany przez ambasadorów kampanii
b. Zestaw kosmetyków firmy L’Oreal:
i. Woda Termalna z La Roche-Posay – 150 g,
ii. Krem intensywnie nawilżający Hydraphase UV – 50 ml,

iii. Mleczko dla dzieci SPF 50+ Anthelios Ddermo-pediatrics – 300 ml
c. Nagroda główna – daszek PLICH i zestaw kosmetyków L’Oreal:
i. Woda Termalna z La Roche-Posay – 150 g,
ii. Krem intensywnie nawilżający Hydraphase UV – 50 ml,
iii. Mleczko dla dzieci SPF 50+ Anthelios Ddermo-pediatrics – 300 ml

§ 2. Założenia Konkursu
1. Konkurs będzie przeprowadzony na stronie https://www.facebook.com/znamieznamje
2. I Edycja Konkursu będzie trwała od 25.05.2015 roku od godz. 00:00:00 do 29.05.2015 roku do
godz. 00:00:00.
3. Rozstrzygnięcie

Konkursu

zostanie

ogłoszone

na

stronie

internetowej

https://www.facebook.com/znamieznamje i stronie www.akademiaczerniaka.pl
4. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.

§ 3. Zasady Prowadzenia Konkursu
1. W celu wzięcia udziału w Konkursie, należy zalogować się do aplikacji dostępnej na stronie
https://www.facebook.com/znamieznamje
2. Na jedną edycję konkursu będzie się składać seria 5 pytań, wyświetlanych codziennie we
wcześniej wskazanych w regulaminie godzinach.
3. Odpowiedzi na pytania będą miały charakter „zamknięty”.
4. Każdorazowo uczestnik konkursu będzie miał do wyboru 1 odpowiedź.
5. Tylko jedna z trzech odpowiedzi umieszczonych w aplikacji będzie poprawna.
6. Odpowiedzi na pytania będzie można znaleźć na stronie www.akademiaczerniaka.pl.
7. Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu jest
równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia w przedmiocie akceptacji
niniejszego Regulaminu.
8. Uczestnik odpowiada na pytania poprzez zaznaczenie w aplikacji jednej odpowiedzi.
9. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest firma
Grayling Poland z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 80 lok.10A. Przetwarzanie danych
osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997
roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r, Nr. 101 poz. 926 z pozn. zm.). Dane
osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z realizacją Konkursu oraz jego
prawidłowym przebiegiem, tj. w celach związanych z realizacją nagród, prowadzeniem
sprawozdawczości finansowej, zamieszczeniem listy zwycięzców (nazwy użytkownika) na

stronie internetowej https://www.facebook.com/znamieznamje oraz rozpatrywaniem
reklamacji przez Administratora danych osobowych.
10. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do prawidłowej
realizacji Konkursu, wydania nagrody i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Osobom
udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo do: dostępu do danych, możliwości ich
poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub sprzeciwu wobec

ich

przetwarzania. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników będzie miało charakter
doraźny i nie będą one przechowywane dłużej niż to będzie niezbędne z uwagi na
obowiązujące przepisy prawa.

§ 4. Przyznawanie Nagród
1. Spośród wszystkich Uczestników Konkursu wyłonionych zostanie:
a. 5 laureatów konkursu
b. 1 laureat główny, który po serii 5 pytań będzie miał najwięcej poprawnych
odpowiedzi i udzieli ich najszybciej
2. Zwycięzcami konkursu będą Uczestnicy, którzy udzielą poprawnej odpowiedzi na pytania,
w jak najkrótszym czasie.
i. Czas będzie liczony od wyświetlenia pytania przez Uczestnika do udzielenia
prawidłowej odpowiedzi.
ii. Każdy z Uczestników ma tylko jedną szansę na udzielenie poprawnej
odpowiedzi.
iii. Za każdą poprawną odpowiedź Uczestnik zostanie nagrodzony 1 punktem
iv. Uczestnik z największą liczbą punktów otrzyma nagrodę główną
b. Wyniki Konkursu
i. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone maksymalnie w ciągu 72 godzin od
pojawienia się ostatniego pytania konkursowego.
ii. Nazwiska/nicki laureatów konkursu zostaną umieszczone na ścianie głównej
profilu https://www.facebook.com/znamieznamje.
iii. Wyniki laureatów konkursu będą wyświetlane w następujący sposób:
1. xx punktów (zdobyta liczba pkt) – xx sekund (średnia czasu niezbędna
do udzielenia odpowiedzi na pytania).

3. Po zakończeniu konkursu oraz procedury wyłaniania zwycięzców na stronie internetowej
https://www.facebook.com/znamieznamje opublikowane zostaną wyniki Konkursu.
4. Uczestnik przystępując do Konkursu i akceptując Regulamin wyraża zgodę na publikację
swojej Nazwy Użytkownika.
5. Laureat nagrody zobowiązany jest do podania Organizatorowi danych osobowych. Przez dane
osobowe rozumie się: imię, nazwisko, adres zameldowania na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej (ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), a także numer
telefonu kontaktowego, e-maila i adresu korespondencyjnego w celu przekazania kurierowi
(w przypadku odmowy podania wspomnianych danych, laureat konkursu traci prawo do
odbioru nagrody i zgłaszania jakichkolwiek roszczeń z nią związanych).
6. Niezbędne dane określone w niniejszym regulaminie par. 4 pkt. 6 oraz dane
korespondencyjne,

powinny

zostać

wysłane

na

adres

mailowy

kontakt@akademiaczerniaka.pl po ogłoszeniu listy laureatów konkursu – maksymalnie
w ciągu 48 godzin.
7. O szczegółach dotyczących wygranej Uczestnik zostanie poinformowany przez organizatora
konkursu w ciągu 48 godzin od przesłania danych określonych szczegółowo w pkt.6 par. 4.
8. W sytuacji, gdy Laureat konkursu nie dopełni warunków opisanych w regulaminie w pkt. 7 i 8
par. 4 jego miejsce zajmie osoba, która widnieje na liście Uczestników konkursu kolejno
z największą liczbą punktów i najszybszymi odpowiedziami.
9. Organizator zastrzega, że nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.
10. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości
nagród.
§ 5. Postępowanie Reklamacyjne
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej
najpóźniej

w

terminie

14

dni

od

dnia

publikacji

na

stronie

internetowej

https://www.facebook.com/znamieznamje listy laureatów Konkursu, na adres Organizatora:
Grayling Poland, Al. Jana Pawła II 80 lok.10A, 00-175 Warszawa z dopiskiem
o treści: Reklamacja – Konkurs „Co wiesz o czerniaku”.
2. Reklamację należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Decyduje data
stempla pocztowego.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak
również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
4. Reklamacje zgłoszone po upływie terminu wskazanego w § 5 pkt.1 nie będą rozpatrywane
(decyduje data stempla pocztowego).
5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora.

6. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego
Regulaminu.
7. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
8. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji Konkursowej na piśmie na adres
podany przez Uczestnika.
9. Od decyzji Komisji Konkursowej odwołanie nie przysługuje.

§ 6. Postanowienia Końcowe
1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:
a. zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był
w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku
zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
b. nie doręczenie Uczestnikowi nagrody spowodowane nie podaniem przez Uczestnika
danych adresowych lub błędnym ich podaniem.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w przypadku zmian
przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie
Konkursu. Zmiany nie mogą naruszać praw nabytych Uczestników Konkursu.
3. Niniejszy regulamin Konkursu jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na
stronie www.akademiaczerniaka.pl
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z przyczyn
leżących po stronie osób trzecich.
5. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany
z Serwisem Facebook.com.
6. Adresatem informacji wysyłanych przez Uczestników Konkursu oraz użytkowników Serwisu
Facebook jest wyłącznie Organizator Konkursu, a nie Serwis Facebook. Informacje, o których
mowa powyżej, zostaną wykorzystane jedynie w celu przeprowadzenia Konkursu zgodnie
z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie Konkursu.
7. Organizator ponosi odpowiedzialność i zwalnia Serwis Facebook z odpowiedzialności, za
wszelkie szkody i koszty wynikające z reklamacji dotyczących Konkursu oraz wynikających
z upublicznienia Konkursu za pośrednictwem serwisu Facebook.
8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu. Ewentualne zmiany zaczynają
obowiązywać z dniem ich publikacji na stronie www.akademiaczerniaka.pl.

9. Wszelkie

sprawy

sporne

pomiędzy

Grayling

Poland

z

siedzibą

w

Warszawie,

a Uczestnikiem Konkursu będą rozstrzygane przez sąd rzeczowo właściwy dla miejsca
siedziby Spółki.

