Regulamin konkursu „Super Lekarz na wakacjach” na portalu internetowym Facebook
§1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin („Regulamin konkursu „Super Lekarz na wakacjach”) określa
2.
3.
4.

5.
6.

warunki, zasady oraz czas trwania konkursu.
Organizatorem konkursu jest: NZOZ Twój Lekarz Sp. z o.o.
Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.
Konkurs organizowany jest wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Facebook
przy wykorzystaniu profilu Twój Lekarz: https://www.facebook.com/NZOZTwojLekarz
oraz strony internetowej https://twojlekarz.net/
Udział w konkursie jest nieodpłatny.
Konkurs trwa od 1 czerwca 2022 do 20 czerwca 2022 i składa się z następujących
etapów:
a. etap 1 - nadsyłanie prac konkursowych na maila konkurs@twojlekarz.net - od 1
czerwca 2022 od godziny 10:00 do 10 czerwca 2022 do godziny 11:00,
b. etap 2 - głosowanie za pośrednictwem portalu internetowego Facebook na
ulubioną pracę przy pomocy polubień i reakcji - od 11 czerwca 2022 do 17
czerwca do godziny 11:00.
c. etap 3 - ogłoszenie wyników i laureatów na portalu internetowym Facebook oraz
opublikowanie nagrodzonych i wyróżnionych prac na stronie internetowej
www.twojlekarz.net - 20 czerwca 2022.

7. Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym
przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu na koncie wskazanym
w §1 pkt. 4 Regulaminu.
8. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursu. Wszelkie
roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora konkursu.

§2 Uczestnicy
1. Uczestnikami konkursu mogą być:
a) opiekunowie dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, którzy prześlą prace plastyczne
przygotowane przez ich dzieci do 10 czerwca 2022 na adres konkurs@twojlekarz.net,
b) dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, których opiekunowie prześlą prace
konkursowe na wskazany adres mailowy, wyrażając tym samym zgodę na ich
uczestnictwo w konkursie.

2. W konkursie nie mogą wziąć udziału osoby zatrudnione w NZOZ Twój Lekarz Sp. z o.o. oraz
ich dzieci.
§3 Zasady konkursu
1. Aby wziąć udział w konkursie należy narysować lub namalować Super Lekarza na
wakacjach i przesłać zdjęcie lub skan swojej pracy na adres konkurs@twojlekarz.net
między 1 a 10 czerwca 2022. Uczestnik powinien załączyć do wiadomości z pracą
konkursową dane osobowe autora pracy tj. imię, nazwisko i wiek.
2. Następnie, Organizator opublikuje nadesłane prace w poście konkursowym na Facebooku
i będzie zachęcał do oddawania głosów (w postaci reakcji pod wybraną pracą
konkursową) na najpiękniejszą, wg odbiorców portalu Facebook, pracę.
3. Tylko Zgłoszenia opublikowane zgodnie z wytycznymi wskazanymi w §3 pkt 1 będą
brane pod uwagę w Konkursie.
4. W
momencie przesłania zgłoszenia konkursowego na adres mailowy
konkurs@twojlekarz.net, zgodnie z pkt 1, Uczestnik automatycznie potwierdza, że
Zgłoszenie to zostało wykonane samodzielnie i Uczestnikowi przysługuje pełnia praw
autorskich do tego Zgłoszenia.
5. W momencie zgłoszenia do konkursu, Uczestnik potwierdza, że zapoznał się i akceptuje
treść niniejszego regulaminu.
§4 Rozstrzygnięcie konkursu
1. Zdobywcami pierwszych 3 (trzech) równorzędnych nagród, będą autorzy tych prac, które
otrzymają najwięcej reakcji pod zdjęciem swojej pracy. Reakcje będą oddawać
użytkownicy portalu Facebook.
2. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje Komisję
Konkursową w składzie: Dariusz Litera, Patrycja Chrystowicz oraz Mariola
Madler-Litera. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i
postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator – kontakt konkurs@twojlekarz.net.
3. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej drogą mailową, w ciągu 3 (trzech)
dni roboczych od zakończenia Konkursu.
4. Za przekazanie nagród Zwycięzcy odpowiedzialny będzie Organizator.
a. Nagrodę należy odebrać osobiście we wskazanej przez Organizatora przychodni
NZOZ “Twój Lekarz” w ciągu 5 dni roboczych.
5. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z
odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez NZOZ Twój Lekarz Sp. z o.o.
6. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis
Facebook, ani z nim związany.

§5 Nagrody
1. Nagrodami w Konkursie są: zestawy nagród NZOZ Twój Lekarz wraz z kartami
upominkowymi /o wartości 150 zł/, na sprzęt sportowo rekreacyjny niezbędny podczas
aktywnego wakacyjnego wypoczynku ( po jednym zestawie dla każdego Zdobywcy).
a. Nagroda nie może zostać wymieniona na ekwiwalent pieniężny.
b. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawidłowych danych
osobowych przez uczestników Konkursu. W wypadku niemożliwości
skontaktowania się ze Zwycięzcą z powodu błędnie podanych danych
osobowych, Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagród.
2. Organizator zastrzega sobie prawo nie przyznania nagród, jeśli zgłoszone prace będą, w
subiektywnej ocenie Organizatora, mało wartościowe pod względem kreatywnym
i jakościowym, a także niezgodne z przedstawionymi w Regulaminie wymaganiami.

§6 Przetwarzanie danych osobowych
1.

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Z Organizatorem można
się skontaktować drogą elektroniczną: konkurs@twojlekarz.net
2. Organizator przetwarza dane osobowe uczestników w celu organizacji konkursu (art. 6 ust. 1
lit. c RODO) oraz w celu udostępniania i rozpowszechniania w środkach masowego
przekazu imienia, nazwiska lub nicku oraz adresu korespondencyjnego w celu działalności
marketingowej Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane osobowe dla celu
udostępniania i rozpowszechniania w działalności marketingowej będą przetwarzane do
momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. W pozostałym zakresie
dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji konkursu, a po tym
czasie przez okres niezbędny do wywiązania się z obowiązków nałożonych przez przepisy
prawa, w tym przedawnienia ewentualnych roszczeń.
3. Uczestnik ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Uczestnik ma prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie
danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi udział w konkursie.
§7 Reklamacje

1.

Reklamacje związane z konkursem mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej, pod
rygorem nieważności na adres Organizatora:, z dopiskiem "Reklamacja” w terminie 14 dni
kalendarzowych od zaistnienia podstawy reklamacji.
2. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu, w terminie do 14
dni kalendarzowych od daty wpłynięcia reklamacji. Za przekazanie odpowiedzi na
reklamację w terminie uznaje się wysłanie listu poleconego z odpowiedzią w tym terminie.
3. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, ewentualne spory będą rozstrzygane przez
sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
§8 Postanowienia końcowe
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy
prawa polskiego.

