Regulamin konkursu pod nazwą " CutisHelp mimi Aktywne Emolienty "

Warszawa, 30.04.2013r.
1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.1.

Organizatorem konkursu pod nazwą „CutisHelp mimi Aktywne Emolienty” (dalej zwanego:
„Konkursem”) jest spółka DermaProfil Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Promienna 34, 05-077
Warszawa (dalej zwana: „Organizatorem”).

1.2.

Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym:
„Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.3.

Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej http://dermaprofil.com.pl/.

1.4.

Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych („Uczestnik”), która pozostając autorem hasła reklamowego dla linii
preparatów Aktywne Emolienty Curtis Help, wyśle takie hasło w ramach Konkursu.

1.5.

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz inne osoby współpracujące
przy organizacji Konkursu, jak również członkowie rodzin w/w pracowników i
współpracowników.

1.6.

Nagrodami przeznaczonymi dla laureatów Konkursu są:
- Mata edukacyjna marki Canpol – wartość 100pln,
- kosmetyki pielęgnacyjne – wartość 100pln.

1.7.

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu
dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców
Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową („Komisja Konkursowa”). W skład
Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez Organizatora.

2.

ZAŁOŻENIA KONKURSU

2.1.

Konkurs będzie przeprowadzony na łamach czasopisma „Mam Dziecko”.

2.2.

Konkurs będzie trwał w dniach 1.05.2013 r. – 31.05.2013 r. W Konkursie brać będą udział
zgłoszenia wysłane do dnia 31 maja 2013r. włącznie.

3.
3.1.

ZASADY KONKURSU:
Konkurs polegać będzie na ułożeniu przez Uczestnika hasła reklamowego dla linii
preparatów Aktywne Emolienty Curtis Help. Stworzone przez Uczestnika hasło reklamowe
musi zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Organizatora w terminie do dnia 31
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maja 2013r. Wraz z nadesłaniem hasła reklamowego Uczestnik nadesłać winien zgodę na
wykorzystywanie hasła reklamowego przez Organizatora na zasadach udzielenia przez
autora takiego hasła licencji niewyłącznej do hasła w celu wykonania warunków Konkursu
oraz w celach promocyjnych i marketingowych, w szczególności na profilu CutisHelp mimi
w serwisie Facebook (np „wyrażam zgodę na wykorzystanie przez DermaProfil sp. z o.o.
stworzonego przeze mnie hasła reklamowego dla linii preparatów Aktywne Emolienty Curtis
Help w celu wykonania warunków konkursu oraz w celach marketingowych i promocyjnych
Organizatora”).

3.2.

Komisja Konkursowa wybierze z pośród prawidłowych, nadesłanych zgłoszeń haseł
reklamowych Laureatów Konkursu. Nagrody przyznane zostaną Laureatom po spełnieniu
warunków określonych w niniejszym Regulaminie.

3.3.

Hasła przysłane przez Laureatów mogą być publikowane na profilu CutisHelp mimi w
serwisie Facebook, na co wyraża zgodę każdy z Uczestników przystępując do Konkursu i
nadsyłając prawidłowe zgłoszenie w ramach Konkursu .

3.4.

Jedna osoba może tylko raz wziąć udział w Konkursie i wygrać tylko jedną nagrodę,
niezależnie od ilości nadesłanych zgłoszeń. Laureaci będą identyfikowani za pomocą imienia,
nazwiska jak i adresu zamieszkania, na który ma zostać przekazana nagroda. Laureatami
Konkursu nie mogą być jednocześnie krewni i powinowaci do drugiego stopnia
powinowactwa ani inne osoby zameldowane lub przebywające pod tym samym adresem.

3.5.

Dane osobowe Uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, telefon kontaktowy konieczny do
powiadomienia o wygranej oraz w przypadku Laureatów, adres niezbędny do przesłania
nagród będą przetwarzane przez DermaProfil Sp. z o.o. w celu realizacji umowy przystąpienia
do konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia, a także w zakresie marketingu
bezpośredniego własnych produktów Organizatora. Gwarantujemy prawo wglądu do swoich
danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania
danych. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest
dobrowolne.

4.
4.1.

PRZYZNAWANIE NAGRÓD:
Laureaci wyłonieni zostaną w wyniku realizacji procedury opisanej w punkcie 3 w terminie
najpóźniej do dnia 28.06.2013 r.

4.2.

Laureaci powiadomieni zostaną o wygranej pocztą elektroniczną lub telefonicznie najpóźniej
w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu oraz jednocześnie poproszeni o podanie
adresu zamieszkania. Koszty rozmów telefonicznych z Laureatami pokrywa Organizator. W
przypadku nie przekazania przez Laureata, zgodnie z powyższym, adresu zamieszkania celem
przesłania nagrody, prawo do otrzymania nagrody wygasa. Organizator jest uprawniony do
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przeznaczenia nagrody dla kolejnego Laureata wyłonionego zgodnie z niniejszym
Regulaminem.

4.3.

Nagrody do poszczególnych Laureatów wysłane zostaną przesyłką kurierską na koszt
Organizatora pod adres zamieszkania wskazany przez Laureata mailem lub w rozmowie
telefonicznej najpóźniej w terminie 28 dni od dnia powiadomienia Laureata o wygranej.

4.4.

W przypadku nie podjęcia przez Laureata nagrody w terminie 14 dni od dnia postawienia jej
do dyspozycji Laureata, prawo do nagrody wygasa.

4.5.

Laureat, który otrzyma nagrodę zobowiązany jest zgłosić się po jej odbiór w terminie i
miejscu uzgodnionym przez Organizatora i Laureata w rozmowie telefonicznej.

4.6.

Organizator zastrzega, że nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.

4.7.

Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych
właściwości nagród.

5.

5.1.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy powinni zgłaszać w formie
pisemnej w terminie 40 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu, tj. od dnia 28.06.2013 r. (na
adres Organizatora: DermaProfil Sp. z o.o. 02-972 Warszawa, ul. Sarmacka 7F/18 z
dopiskiem o treści: Reklamacja – Konkurs „CutisHelp mimi Aktywne Emolienty”.

5.2.

Reklamacje należy wysłać listem poleconym. Decyduje data stempla pocztowego.

5.3.

Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres jak również opis i
uzasadnienie reklamacji.

5.4.

Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną (dalej zwaną: „Komisją")
powołaną przez Organizatora.

5.5.

Komisja rozpatrywać będzie reklamacje uczestników na podstawie niniejszego
Regulaminu.

5.6.

Komisja rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

5.7.

Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres podany przez
uczestnika.
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