
Regulamin konkursu:

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Organizatorem  konkursu  „Kiedy  zostanę  mamą,  obiecuję,  że...” zwanego  dalej

„Konkursem”  jest  firma  Ferti  Pharm  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  ul.  Chorzowska  6,  40-851

Katowice.

2. Fundatorem nagród jest Organizator.

3. W Konkursie wyłonionych zostanie trzech zwycięzców – autorów najbardziej kreatywnych

odpowiedzi na pytanie konkursowe na podstawie liczby zebranych polubień.

4. Konkurs  jest  organizowany  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej,  na  stronie:

https://pl-pl.facebook.com/fertinea (zwanej dalej “Fanpage”).

5. Konkurs rozpoczyna się dnia 14.08.2017 r. i trwa do 31.08.2017 do godz. 23.59. Ogłoszenie

wyników nastąpi 5.09.2017 na Fanpage’u: https://pl-pl.facebook.com/fertinea.

6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook

jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. 

7. Organizator  oświadcza,  że  Konkurs  nie  jest  grą  losową,  loterią  fantową,  zakładami

wzajemnymi,  loteriami  promocyjnymi,  grami,  których  wynik  zależy  od  przypadku,

ani  żadną  inną  formą  przewidzianą  w  ustawie  z  dnia  19  listopada  2009  r.  o  grach

hazardowych (Dz.U.2009.201.1540 z późn. zm.).

UCZESTNICY KONKURSU

§ 2

1. Uczestnikiem  konkursu  może  być  wyłącznie  osoba  pełnoletnia,  zamieszkująca  na  stałe

terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.  

2. Uczestnikiem  Konkursu  nie  mogą  być  pracownicy  oraz  współpracownicy  Organizatora

oraz członkowie ich rodzin. Odpowiedzi udzielane przez te osoby nie będą brane pod uwagę

i nie wpłyną na wynik Konkursu.

3. Wyniki konkursu zostaną opublikowane w serwisie Facebook.com w poście ogłaszającym

wyniki Konkursu w dniu 5.09.2017.
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ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

§ 3

1. Zadaniem konkursowym jest dokończenie zdania „Kiedy zostanę mamą, obiecuję, że...” pod

postem  konkursowym  umieszczonym  w  serwisie  Facebook  na  profilu  firmowym

„Mama z natury”. 

2. Wysłanie przez Uczestnika odpowiedzi oznacza przystąpienie do Konkursu i potwierdza,

iż uczestnik zapoznał się z niniejszym regulaminem, jest on dla niego w pełni zrozumiały,

oraz  dobrowolnie  akceptuje  jego  warunki  zobowiązując  się  tym  samym  do  jego

przestrzegania.

3. Zwycięzca  zostanie  wyłoniony  na  podstawie  liczby  polubień  (like’ów)  udzielonej  przez

niego odpowiedzi konkursowej. 

4. W przypadku, kiedy kilku uczestników konkursu otrzyma identyczną liczbę polubień pod

odpowiedzią na zapytanie konkursowe, konkurs zostanie przedłużony do 6.09.2018 do godz.

23.59.  Jeśli  dogrywka  nie  przyniesie  rozstrzygnięcia,  decyzję   o  wyborze  zwycięzców

podejmuje Organizator. 

5. W Konkursie nagradzane są najciekawsze i najbardziej pomysłowe odpowiedzi.

6. Warunkiem  udziału  w  konkursie  jest  zamieszczenie  tekstu  Odpowiedzi  Konkursowej

w terminie wyznaczonym w opisie postu konkursowego.

7. Każdy z uczestników może wysłać tylko jedną odpowiedź konkursową.

8. Udzielając  odpowiedzi  na  zapytanie  konkursowe,  Uczestnik  oświadcza  i  potwierdza,

że zgłoszona przez niego odpowiedź konkursowa jest jego autorstwa oraz, że przysługują

mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do tego tekstu, w tym prawo do wysyłania go na

Konkurs.

9. Przesyłając odpowiedź uczestnik Konkursu wyraża zgodę na jego rozpowszechnianie przez

Organizatora  na  Fanpage’u:  https://pl-pl.facebook.com/fertinea na  stronie

https://http://fertinea.pl, oraz na udostępnienie odpowiedzi użytkownikom Fanpage’a oraz

stronie internetowej: https://http://fertinea.pl.

NAGRODY

§ 4

1. W Konkursie przewidziano 3 równorzędne nagrody: 1 zestaw suplementów diety Fertinea

dla kobiet starających się o dziecko.
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2. Nagroda nie podlega wymianie na inną lub na jej równowartość pieniężną.

3. Uczestnik ma prawo do wygrania tylko jednej nagrody i do odmówienia przyjęcia nagrody.

4. Nagrody rzeczowe zostaną wysłane do zwycięzców w Konkursie w ciągu 14 dni roboczych

od  daty  wyłonienia  laureatów  Konkursu.  Nagrody  zostaną  wysłane  przez  i  na  koszt

Organizatora pocztą na adres w Polsce, podany przez zwycięzcę.

5. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  nieprawidłowości  związane  z  opóźnieniem

lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu

lub innych danych.

6. Organizator przekaże informację o zwycięzcy pod postem konkursowym powołując się na

imię  i  nazwisko.  Dodatkowo  laureaci  otrzymają  wiadomość  prywatną  od  Organizatora

z informacją o wyniku konkursu.


