REGULAMIN KONKURSU ŚWIĄTECZNEGO
„MOJA CIĄŻA”
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§1
Postanowienia ogólne
Organizatorem świątecznego konkursu o nazwie „Moja ciąża”, zwanego dalej „Konkursem", jest
MASTERMED KURZĄTKOWSKI ZDRODOWSKA SPÓŁKA PARTNERSKA LEKARZY z
siedzibą w Białymstoku, ul. Mazowiecka 48 lok. U1, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS
0000256722, NIP 5422975123, REGON 200081370, zwana dalej "Organizatorem".
Partnerem konkursu jest Studio Fotokraina - Iwona Pajewska.
Fundatorem nagród w Konkursie jest Mastermed Kurzątkowski Zdrodowska Spółka Partnerska
Lekarzy oraz Studio Fotokraina - Iwona Pajewska.
Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem Fanpage’a w Serwisie Facebook na ścianie
(wallu) Fanpage’a pod adresem https://www.facebook.com/Mastermed.badania.prenatalne zwanego
dalej "Serwisem" w dniach od 4.12.2017 roku do 22.12.2017 roku do godz. 23.59.
Konkurs nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook.
Organizator konkursu korzysta z serwisu Facebook do administrowania promocją na własną
odpowiedzialność.
Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być
kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora Serwisu
Facebook.
Wszelkie dane osobowe i informacje przekazywane przez uczestników w ramach Konkursu
powierzane są Organizatorowi, a nie właścicielowi czy administratorowi Serwisu Facebook.
Organizator zwalnia w całości serwis Facebook od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec
Uczestników wynikającej z Konkursu.
Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu, określa prawa i obowiązki jego uczestników.
Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach Serwisu.
§2
Uczestnictwo w Konkursie
Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie:
1. pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych
2. osoby
przestrzegające
regulaminu
Facebooka,
znajdującego
pod
adresem
https://www.facebook.com/legal/terms
3. osoby posiadające tylko jedno prawdziwe konto osobowe na portalu Facebook.
Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora/Fundatora, jak również ich rodziny
w tym krewni i powinowaci.
Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie.
§3
Przebieg i warunki udziału w Konkursie.
Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od 4.12.2017 roku do 20.12.2017 roku do godz.
23.59:
Polubić
stronę
www.facebook.com/Mastermed.badania.prenatalne
oraz
stronę
www.facebook.com/fotokraina - przycisk "Lubię to".
Polubić posta konkursowego i wykonać zadanie konkursowe, wskazane w poście na Profilu, tj. w
komentarzu pod postem konkursowym należy wstawić zdjęcie lub tekst, który będzie zgodny z
tematem „Moja ciąża”. Uwaga: zgłoszenia konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych,
obelżywych, nieobyczajnych, dyskryminujących, obrażających uczucia religijne lub w inny sposób
sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego.
Zaakceptować Regulamin (przesłanie odpowiedzi będzie równoznaczne z akceptacją regulaminu).
Za moment dokonania zgłoszenia konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w
którym komentarz pojawił się pod postem konkursowym na Profilu.
Jeden uczestnik Konkursu może nadesłać tylko jedno zgłoszenie konkursowe. Jeżeli ten sam
uczestnik nadeśle więcej niż jedno zgłoszenie konkursowe za przyjęte do Konkursu uważane będzie
jedynie jego pierwsze zgłoszenie.
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§4
Zasady wyłaniania zwycięzców
Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez jury tylko spośród uczestników, którzy spełniają
warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.
Spośród zgłoszeń konkursowych zgłoszonych przez uczestników, spełniających warunki określone
w ust. 1 powyżej, jury wskaże 1 najciekawsze, a uczestnikowi, który je nadesłał zostanie przyznana
nagrody określona w § 5 ust. 1.
W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora.
Do dnia 24.12.2017 Organizator opublikuje w Profilu wyniki Konkursu oraz powiadomi zwycięzcę
Konkursu, zostawiając komentarz pod jego postem konkursowym na Facebooku oraz wyśle
wiadomość prywatną.
Nagrodzony uczestnik Konkursu zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia wysłania przez
Organizatora zawiadomienia o prawie do nagrody wysłać wiadomość na Profil na Facebooku
zawierającą dane niezbędne do przekazania nagrody, tj. imię, nazwisko oraz adres właściwy dla
doręczenia nagrody i numer telefonu.
§5
Nagrody.
Nagrodą w konkursie jest sesja fotograficzna „brzuszkowa”, „noworodkowa” lub „dziecięca” (jedna
do wyboru) w białostockim Studio Fotokraina - Iwona Pajewska – sesja pakiet standard o wartości
500 zł.
Nagroda konkursowa zostanie wydana wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez
możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową. Nagroda
jest zwolniona od opodatkowania podatkiem od wygranych w konkursach.
Nagroda – karta podarunkowa z zaproszeniem na sesję - zostanie wysłana pocztą przez Fundatora w
terminie 7 dni od dnia przesłania przez uczestnika wiadomości zawierającej dane niezbędne do
przekazania nagrody, zgodnie z § 4 ust. 5.
§6
Reklamacje
Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na
piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia
wydania Nagród.
Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny
opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres
Organizatora z dopiskiem “Świąteczny konkurs na Facebooku”
Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie najpóźniej do 30 dni.
§7
Ochrona danych osobowych.
Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celach przeprowadzenia
Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w
ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r.,
poz. 922).
Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację
imienia i nazwiska uczestnika.
Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania
usunięcia.
§8
Postanowienia końcowe
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego
(ustawa z dnia 23.04.1964 r. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.) i inne przepisy prawa polskiego.
Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy
miejscowo dla siedziby Organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.
Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

