ZASADY KONKURSU „witamina D z Meltikami”
§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejsze Zasady Konkursu, (zwany dalej „Zasadami”), określają zasady, zakres i warunki
uczestnictwa w Konkursie „Witamina D z Meltikami” (zwanym dalej „Konkursem”).
2. Organizatorem Konkursu jest firma Małgorzata Jackowska z siedzibą w Warszawie, ul.
Częstochowska 20/17, NIP 5252234119 (zwany dalej „Organizatorem”). Sponsorem konkursu jest
firma NUTROPHARMA Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Jedności 10a 05-506 Lesznowola, posiadającą
NIP 5210087234 i REGON 002043806 wpisanąa do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru, nr KRS 0000030005
§ 2 ADRESACI KONKURSU
1. Konkurs jest bezpłatny i ma charakter otwarty.
2. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, które mają ukończone 18 lat.
3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy oraz członkowie rodzin Organizatora i Sponsora
Konkursu oraz innych podmiotów zaangażowanych w realizację Konkursu.
§3 CZAS TRWANIA KONKURSU
1. Konkurs trwa od godziny 00:01 dnia 26 listopada 2018 r. do godziny 23:59 dnia 3 grudnia 2018r.
2. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do godziny 23:59 5 grudnia 2018 r.
3. Nagrody dla Zwycięzców konkursu zostaną wysłane do dnia 12 grudnia 2018 r. przez Sponsora.
§ 4 MECHANIKA KONKURSU, ZADANIE KONKURSOWE
1. Konkurs organizowany jest i odbywa się za pośrednictwem Internetu: tj. na Profilu Instagram,
facebook organizatora i stronie http://malgorzatajackowska.com/
2. By wziąć udział w Konkursie, koniecznym jest:
a) wykonanie Zadania Konkursowego – tj. opisanie w 3-4 zdaniach ”Dlaczego stosujesz suplementację
witaminą D? Co przekonało Cię do jej stosowania? Jeżeli nie stosujesz suplementacji witaminą D dlaczego nie? Co by Cię przekonało żeby zacząć?”
b) Odpowiedzi należy udzielić pisemnie zostawiając komentarz pod dedykowanym postem
konkursowym Organizatora w portalu Instagram, Facebook lub pod wpisem konkursowym na blogu
www.malgorzatajackowska.com
3. Jeden Uczestnik Konkursu może do Konkursu zgłosić tylko jedną odpowiedź na pytanie
konkursowe.
§5 WYTYCZNE DLA PRAC KONKURSOWYCH
1. Praca konkursowa nie może zawierać treści lub formy obraźliwej lub godzącej w dobre imię,
naruszać prawa osób trzecich, oraz zawierać treści reklamowych.

§ 6 NAGRODY
1. Organizator Konkursu, gwarantuje pięć równorzędne nagród: 5 (słownie: pięć) zestawów
produktów „Meltiki” o łącznej wartości 500zł
2. Zwycięzcami Nagród zostaną Uczestnicy Konkursu, których Prace Konkursowe, stanowiące
realizację Zadania Konkursowego, zostaną uznane przez Jury Konkursu, za najbardziej kreatywne,
ciekawe i inspirujące.
3. Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje prawo żądania wymiany Nagród przewidzianych w Zasadach
na nagrody innego rodzaju lub wypłaty równowartości Nagrody w pieniądzu.
§7 KOMISJA KONKURSOWA (JURY)
1. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa („Jury”), w skład
której wejdą następujące osoby: Małgorzata Jackowska i Ewa Wietrak, gwarantujące niezależność
oceny Zadania Konkursowego i wyłonienia Zwycięzców.
2. Jury czuwać będzie nad prawidłowością przebiegu Konkursu oraz przyznania Nagród.
3. Jury będzie kierowało się kryterium jakościowym. W ocenie będą brane pod uwagę takie czynniki
jak: kreatywność i oryginalność.
4. O wynikach Konkursu zostaną powiadomieni wszyscy Uczestnicy Konkursu. Informacja udzielona
zostanie za pośrednictwem bloga http://malgorzatajackowska.com/ , profilu Instagram i Facebook.
§8 WYDANIE NAGRODY
1. Warunkiem wydania Nagrody dla Zwycięzców Konkursu będzie możliwość kontaktu ze
Zwycięzcą Konkursu, który winien wskazać adres, na który następnie zostanie mu wysłana
Nagroda.
2. Wysłanie nagród nastąpi w terminie do 12 grudnia 2018 r.
3. Brak możliwości nawiązania kontaktu z wytypowanym Zwycięzcą Konkursu albo też barak
podania przez niego informacji o adresie na którym winna być wysłana Nagroda, spowoduje
konieczność wyłonienia przez Komisję Konkursową kolejnego Zwycięzcy.
4. Warunkiem wydania Nagrody będzie również uzyskanie od Uczestnika Konkursu danych
osobowych niezbędnych do realizacji Konkursu.
5. Nagrody zostaną wysłane Zwycięzcom Konkursu za pośrednictwem Poczty Polskiej.
6. Zwycięzcy są uprawnieni, do odmowy przyjęcia Nagród.
§9 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wszczęcia postępowania reklamacyjnego.
2. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, a w szczególności wydania Nagród, należy składać
drogą mailową na adres mjackowska.blog@gmail.com, lub za pośrednictwem poczty na adres
Małgorzata Jackowska, ul. Częstochowska 20/17 02-344 Warszawa, z dopiskiem „Reklamacja –
Konkurs „Witamina D z Meltikami”

3. Reklamacje można składać w czasie trwania Konkursu i w terminie 14 dni od dnia jego zakończenia.
4. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać imię i nazwisko, z którego dokonano zgłoszenia, adres email, dokładny adres Uczestnika oraz opis reklamacji.
5. Komisja Konkursowa rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszych Zasad
oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
6. Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję Konkursową, w terminie 7 dni od daty ich wpływu.
7. Osoba składająca reklamację zostanie poinformowana o sposobie załatwienia sprawy, na adres
podany w reklamacji.
§10 DANE OSOBOWE
1. Organizator jako administrator danych osobowych Uczestników Konkursu oświadcza, iż dane
osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu
Konkursu oraz podania do publicznej wiadomości informacji o zwycięstwie w Konkursie.
2. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z polityką prywatności organizatora konkursu
dostępną na stronie: https://malgorzatajackowska.com/wpcontent/uploads/2018/06/polityka-prywatnoci.pdf
3. Udział w konkursie oznacza zgodę na przekazanie swoich danych osobowych Organizatorowi
i Sponsorowi
4. Sponsor przetwarza udostępnione dane osobowe jedynie w celu wysłania nagrody
Zwycięzcom Konkursu
§13 INFORMACJE O KONKURSIE
1. Informacje o konkursie jak i niniejsze Zasady Konkursu dostępne będą na stronie internetowej pod
adresem http://malgorzatajackowska.com/. Nadto bieżących informacji udzielać będzie Organizator
Konkursu.
2. W czasie trwania Konkursu, na profilu Instagram Organizatora oraz w pozostałych kanałach
społecznościowych mogą pojawiać się bieżące informacje oraz relacje z przebiegu Konkursu.
§14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu
Konkursu.
2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszych Zasadach zastosowanie mają przepisy
kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
3. Wszelkie spory dotyczące Konkursu będą rozstrzygane przez sąd ogólnej właściwości

