
Regulamin Konkursu Sudocrem

1. Organizatorem Konkursu zwanego 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 KRS 0000269937.

2. Fundatorem nagród  w  Konkursie  jest  Actavis  Polska  Sp.  z  o.o.,  ul.  Marynarska  15,  02-674
Warszawa;  Numer  identyfikacji  podatkowej:  PL 524-25-74-316;  Miejsce  zarejestrowania:  Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy: Numer rejestru KRS: 0000256116; Kapitał zakładowy: 1.000.000
PLN.

3. W Konkursie  mogą brać  udział  osoby pełnoletnie  posiadające  pełną  zdolności  do  czynności
prawnych. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby zalogowane, które mają poprawnie
utworzone  i  aktywowane  konto  w  serwisie  ForumPediatryczne.pl  lub  w  innym  serwisie
medycznym Medforum (http://www.medforum.com.pl), zwane dalej Uczestnikami. 

4. Konkurs polega na:
a. Zalogowaniu  się  przez  Uczestnika  Konkursu  do  swojego  konta  Użytkownika  portali

Medforum
b. Wypełnieniu formularza konkursowego dostępnego na stronie internetowej Konkursu.
c. Opisaniu przypadku/doświadczeń pt.  "Opisz w kilku zdaniach swoje doświadczenia ze

stosowania kremu Sudocrem. Podziel się swoimi doświadczeniami".
5. Uczestnik, który spełnia warunki określone w pkt.3 może zgłosić w Konkursie maksymalnie trzy

(3) prace. W przypadku zgłoszenia większej liczby prac przez Uczestnika,  w Konkursie będą
brały udział pierwsze trzy zgłoszone prace, zgodnie z datą zgłaszania prac.

6. Harmonogram Konkursu:
a. Przyjmowanie prac Konkursowych w dniach od 18-09-2015 do 19-10-2015
b. Ocena zgłoszonych prac Konkursowych przez Komisję Konkursową w dniach od 

20-10-2015 do 23-10-2015
c. Ogłoszenie zwycięzców do 27-10-2015

7. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania Konkursu oraz dokonywania
zmian w harmonogramie Konkursu.

8. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez komisję Konkursową powołaną przez Organizatora.
Przy ocenie prac będzie brane pod uwagę przede wszystkim:

a. Zgodność prac z tematem przewodnim Konkursu
b. Styl literacki

9. Komisja Konkursowa jest równocześnie władna do rozpatrywania oraz interpretacji niniejszego
Regulaminu. W skład komisji wejdą osoby delegowane przez Organizatora.

10. Organizator skontaktuje się drogą emailową ze zwycięzcami Konkursu w celu ustalenia formy i
adresu przesłania nagród. 

11. Uczestnik  Konkursu  wyraża  zgodę  na  przetwarzanie  swoich  danych  osobowych  w  czasie
zakładania  konta  użytkownika  oraz  wyraża  zgodę  na  przetwarzanie  danych  adresowych  na
potrzeby realizacji wysyłki nagród przez Organizatora, jednocześnie wyraża zgodę na publikację
swojego imienia, nazwiska oraz miejscowości zgodnie z pkt 15 niniejszego Regulaminu.

12. Administratorem  danych  osobowych  udostępnionych  przez  Uczestników  Konkursu  jest
Organizator. Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych
osobowych  przez  Organizatora  dla  celów  organizacji  Konkursu  oraz  wydania  przyznanych
Nagród. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać
ich  poprawienia,  zmiany  lub  usunięcia.  Dane  osobowe  Uczestników  Konkursu  mogą  być
przekazane innym podmiotom trzecim, w celu wykonania przez niego obowiązków wynikających
z  Regulaminu  Konkursu.  Zgłaszając  udział  w  Konkursie  i  biorąc  w  nim  udział  Uczestnik,
potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie. Podanie
danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.
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13. Nagrodami w Konkursie są:
a. Nagroda  od  1  do  3  miejsca:  zestawy ręczników pielęgnacyjnych  dla  niemowląt  oraz

opakowanie kremu Sudocrem o objętości 400g.
b. Nagroda od 4 do 10 miejsca: opakowanie kremu Sudocrem o objętości 400g.

14. Zwycięzcom nagród nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani
otrzymania ich ekwiwalentu (pieniężnego lub rzeczowego) lub zamiany nagród. Nagrody mogą
się nieznacznie różnić od przedstawionych w materiałach promocyjnych.

15. Zwycięzcy Konkursu zostaną ogłoszeni, zgodnie z harmonogramem zawartym w pkt.6 powyżej,
na stronach serwisu ForumPediatryczne.pl oraz innych serwisów medycznych Medforum.

16. Nagroda  może zostać  przez  zwycięzcę  Konkursu  odebrana  osobiście  za  pokwitowaniem lub
wysłana przesyłką pocztową na wskazany przez zwycięzcę adres pocztowy.

17. Nie  odebranie  nagrody  postawionej  do  dyspozycji  laureata  zgodnie  z  zasadami  Regulaminu
powoduje utratę prawa do nagrody, która w takim wypadku pozostaje do dyspozycji Organizatora.
W  szczególności  Organizator  nie  jest  zobowiązany  do  ponownego  wysyłania  nagrody  nie
doręczonej z innych przyczyn niż leżące po stronie Organizatora (np. z powodu podania przez
zwycięzcę błędnego lub niepełnego adresu).

18. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
19. Zgodnie  z  zapisami „Regulaminu serwisów Grupy Medforum”,  zamieszczonego pod adresem

http://www.forumpediatryczne.pl/Regulamin.html, Uczestnik Konkursu udziela licencji na dodane
prace/treści Konkursowe Organizatorowi Konkursu. Organizator Konkursu może udzielić dalszej
licencji zleceniodawcy Konkursu.

20. W Konkursie nie mogą brać udziału:
a. pracownicy Organizatora, 
b. pracownicy fundatora nagród Konkursu 
c. inne osoby, które brały udział w organizowaniu Konkursu,
d. najbliżsi osób wymienionych w lit a, b i  c powyżej, to jest osoby będące wobec takiej

osoby małżonkiem,  wstępnym,  zstępnym,  powinowatym w tej  samej  linii  lub  stopniu,
osobą  pozostającą  w  stosunku  przysposobienia  lub  jej  małżonkiem,  a  także  osobą
pozostającą we wspólnym pożyciu.

21. Reklamacje związane z Konkursem mogą być składane do 7 dni od daty określonej w pkt  6
ppkt.c.  Reklamacja  powinna  zostać  zgłoszona  listem  poleconym  na  adres  Organizatora
Konkursu.  Organizator nie będzie rozpatrywał  reklamacji  zgłoszonych po terminie określonym
powyżej,  a  Uczestnikowi  przysługuje  prawo  dochodzenia  roszczeń  na  drodze  sądowej.
Reklamacje zgłoszone w tym trybie rozstrzyga Komisja Konkursowa w terminie do 7 dni od dnia
prawidłowo złożonej reklamacji.

22. Uczestnik  zgłaszając  swój  udział  w  Konkursie  i  biorąc  w  nim  udział,  oświadcza,  że
podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.

23. Odpowiedzialność Organizatora ogranicza się do wydania nagrody zgodnie z postanowieniami
Regulaminu,  w  szczególności  Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  wady  nagród
rzeczowych powstałych z winy ich producenta oraz za terminowość doręczania przesyłek przez
pocztę polską lub firmę kurierską.

24. Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na
stronie internetowej Konkursu.
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