REGULAMIN KONKURSU
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się KONKURS. Przedmiotem Konkursu jest
aktywnośd na profilu MedycznyDlaDzieci na facebooku.
§2
Organizatorem konkursu oraz fundatorem nagrody jest BG B.H.U. MedycznyDlaDzieci z siedzibą we
Wrocławiu zwany dalej („Organizator Konkursu”),
§3
Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu Facebook.com
dla użytkowników, którzy są fanami MedycznyDlaDzieci (adres URL:
https://www.facebook.com/pages/medyczny-dla-dzieci/112260938809015?fref=ts)
§4
Konkurs trwa do 01.03.2015 r. (do godz. 23:59)
II. UCZESTNICY KONKURSU
§5
Uczestnikami Konkursu mogą byd osoby pełnoletnie, które polubią stronę MedycznyDlaDzieci,
udostępnią post konkursowy na swoim profilu, oznaczą w komentarzu jak największą liczbę swoich
znajomych oraz odpowiedzą w wiadomości prywatnej na pytanie konkursowe.
§6
Uczestnikami Konkursu nie mogą byd pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w
innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz
członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieostwa.
§7
Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe
przekazane Organizatorowi przez wyłonionych laureatów Konkursu będą przetwarzane w celu
realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą byd także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla
wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych
jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.
III. ZASADY I PRZEBIEGU KONKURSU
§8
1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają Osoby Odpowiedzialne
powołane przez Organizatora (zwane w dalszej części niniejszego regulaminu również
"Moderatorami").
2. Jury spośród wszystkich wpisów wyłoni zwycięzcę.
3. Opublikowanie odpowiedzi konkursowej jest jednoznaczne z naruszeniem regulaminu
konkursowego i skutkuje wykluczeniem z konkursu.
4. W przypadku opublikowania odpowiedzi konkursowej przez uczestnika Jury ma prawo do zmiany
pytania konkursowego. Odpowiedzi udzielone po opublikowaniu komentarza zawierającego
odpowiedź nie będą brały udziału w losowaniu.
§9
1. Aby przystąpid do Konkursu należy:
• mied status fana na stronie profilu MedycznyDlaDzieci, dostępnego w serwisie Facebook na stronie:
https://www.facebook.com/pages/medyczny-dla-dzieci/112260938809015?fref=ts
• zapoznad się z Regulaminem Konkursu

• udostępnid konkursowy post na swoim profilu
• napisad komentarz
• odpowiedzied na pytanie konkursowe
2. Spośród nadesłanych odpowiedzi Jury wylosuje zwycięzcę. Z wygranym skontaktujemy się za
pośrednictwem Facebooka.
3 . Rozstrzygnięcie Konkursu (opublikowanie wyników) nastąpi 02.03.2015 r., między godziną 8:00 a
10:00.
4. Wyniki Konkursu oraz zwycięzcy zostaną opublikowanie w formie notatki na fan page
https://www.facebook.com/pages/medyczny-dla-dzieci/112260938809015?fref=ts
5. Osoba która nie dostarczy w ciągu 5 dni swoich danych osobowych i kontaktowych będzie
pozbawiona prawa do nagrody kosztem następnej osoby z listy wylosowanych.
IV. NAGRODY
§ 10
W konkursie przewidziano:
1 nagrodę Główną – Generator Aerozolu Solnego Saltair.
§ 11
Nagroda zostanie dostarczona do zwycięzcy w czasie 14 dni roboczych od zakooczenia konkursu.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 12
1. Koszty przesyłki nagrody przyznanej w w/w konkursie oraz zapłatę podatku od wygranej w
wysokości 10% ponosi organizator konkursu.
2. W przypadku naruszenia Regulaminu, osoby odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą
wykluczyd Uczestnika na każdym etapie Konkursu.
3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Zgłoszenie się do Konkursu jest dobrowolne i równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w
niniejszym Regulaminie.

