
 
Regulamin  

Konkurs Pielęgnacja włosów latem na ForumDermatologiczne.pl 

 

1. Organizatorem konkursu pt.Pielęgnacja włosów latem zwany dalej konkursem, jest          

firma Medforum Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Brynowska 70, NIP             

634-262-03-58, REGON 240518656, wpisanym do rejestru przedsiębiorców       

Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach         

pod numerem 0000269937. 

2. Fundatorem nagród jest Medforum Sp.z o.o. ul. Brynowska 70, 40-584 Katowice 

3. W konkursie mogą brać udział osoby, które mają utworzone konto w serwisie            

ForumDermatologiczne.pl lub w innym serwisie medycznym Medforum. 

4. Konkurs dostępny będzie od dnia 04.07.2018 - 17.07.2018. 
5. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania konkursu. 

6. Konkurs polega na dodaniu opisu na stronie forum w serwsie          

ForumDermatologiczne.pl w wątku konkursowym na temat pielęgnacji włosów w         

czasie letnim.  

7. Redakcja wybierze 30 osób, których najciekawsze wpisy zostaną nagrodzone         
zestawami kosmetyków do pielęgnacji włosów. W skład jednego zestawu         
wchodzi: Odżywka Argan Oli, Szampon do włosów Argan Oil, Olejek Argan Oil,            
maska do włosów Argan Oli. 

8. Liczba nagród jest ograniczona i wynosi 30 zestawów. 
9. Organizator skontaktuje się drogą e-mailową z uczestnikami konkursu w celu          

informacji o wygraniu nagrody a także jej wysyłce.  

10. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów          

wysyłki przez Medforum sp. z o.o., 40-584 Katowice, ul. Brynowska 70, NIP            

634-262-03-58. 

11. Wartość jednego zestawu kosmetyków nie przekracza 100 zł. Uczestnikom, którzy          

otrzymają zestawy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych ich         

właściwości ani otrzymania ich ekwiwalentu (pieniężnego lub rzeczowego) lub         

zamiany nagrody.  

12. Nie odebranie przesyłki przez laureata, zgodnie z zasadami niniejszego regulaminu,          

powoduje utratę prawa do niej, która w takim wypadku pozostaje do dyspozycji            

Organizatora. W szczególności Organizator nie jest zobowiązany do ponownego         

wysłania nagrody drogą pocztową nie doręczonego z innych przyczyn niż leżące po            



stronie Organizatora (np. z powodu podania przez zwycięzcę błędnego lub          

niepełnego adresu). 

13. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. 

14. Nagrody mogą być wysyłane wyłącznie na adres pocztowy znajdujący się na           

terytorium Polski. 

15. Wysyłka będzie realizowana w terminie do 28 dni roboczych od dnia 17.07.2018. 
16. Odpowiedzialność Organizatora ogranicza się do wydania nagrody zgodnie z         

postanowieniami Regulaminu, w szczególności Organizator nie ponosi       

odpowiedzialności za wady rzeczowe powstałe z winy ich producenta oraz za           

terminowość doręczania przesyłek przez Pocztę Polską lub firmę kurierską. 

17. Wszelkie reklamacje dotyczące konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie         

pisemnej najpóźniej w terminie 30 dni od dnia publikacji wyników na adres            

Organizatora: Medforum Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, 40-584 ul. Brynowska            

70 z dopiskiem o treści: Reklamacja – Konkurs - Pielęgnacja włosów latem.            
Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer          

telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacje zgłoszone          

po upływie terminu wskazanego w niniejszym punkcie nie będą rozpatrywane.          

Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną (zwaną dalej        

„Komisja") powołaną przez Organizatora. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje        

uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu. Komisja rozpatrzy reklamacje w         

terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma           

decyzję Komisji na piśmie na adres podany przez uczestnika. Decyzja Komisji w            

przedmiocie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna. Organizator zastrzega sobie        

prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu konkursu oraz do dokonywania zmian          

regulaminu w każdym momencie jego trwania. 

18. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu konkursu         

oraz do dokonywania zmian regulaminu w każdym momencie jego trwania. 

 


