Regulamin konkursu Mody na Zdrowie dla Aptek Partnerskich
„KAŻDA APTEKA JEST WYGRANA”
§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu o nazwie „KAŻDA APTEKA JEST WYGRANA”” zwanego dalej
„Konkursem” oraz fundatorem nagród jest Moda na Zdrowie spółka z o.o. z siedzibą w
Warszawie, ul. Krakowiaków 16, KRS 0000520872, NIP 5272718607, Regon 147374548,
zwany dalej Organizatorem.
2. Konkurs zostanie przeprowadzony przez Organizatora w okresie od 01.12.2017 do 31.01.2018
r. na warunkach i zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Regulamin stanowi
podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie posiadają zastosowanie powszechnie
obowiązujące przepisy, w tym m.in. przepisy kodeksu cywilnego.
§2
Uczestnictwo w Konkursie
1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne. Uczestnikami Konkursu mogą być
właściciele aptek prenumerujących i wręczających magazyn Moda na Zdrowie, posiadający
pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
spełniające warunki określone w Regulaminie z wyjątkiem pracowników Organizatorów oraz
członków ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych,
zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
2. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby, które w dniach trwania konkursu
zwiększą zamówienie miesięcznika Moda na Zdrowie do min. 300 egz. na 1 aptekę lub złożą
nowe zamówienie na min. 300 egz. na 1 aptekę. Uczestnik przystępując do Konkursu
zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż
spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
3. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do
żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
4. Uczestnik dokonując zgłoszenia zgodnie z ust. 3, zobowiązuje się do przestrzegania
określonych Regulaminem zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które
uprawniają go do udziału w Projekcie.
§3
Przebieg i warunki udziału w Konkursie
1. Udział w Konkursie mogą wziąć wyłącznie osoby spełniające wymogi niniejszego regulaminu,
które dokonały zwiększenia ilości zamawianych egzemplarzy Mody na Zdrowie do min. 300
egz. na 1 aptekę, lub złożyły zamówienie min. 300 egz. na 1 aptekę.
2. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od dnia 01.12.2017 do dnia 31.01.2018 złożyć
zamówienie opisane w pkt 1 §3 poprzez kontakt z działem BOA organizatora lub adres
mailowy: partner@modanazdrowie.pl
3. Każdy z uczestników, którzy otrzymają nagrody, udziela Organizatorowi prawa do publikacji
swoich danych, na wszelkich polach eksploatacji.
§4
Zasady wyłaniania laureatów
1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez Organizatora na podstawie wielkości złożonych
zamówień miesięcznika Moda na Zdrowie.
2. Zwycięzcy zostaną powiadomieni i ogłoszeni najpóźniej do 15.02.2017.
3. Nagrody będą przyznawane w zależności od wysokości zamówień, główna nagroda
przyznawana jest aptece, która złoży największe zamówienie, a kolejne 3 nagrody wg.
kolejności zamówień.
4. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają
warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.

§5
Nagrody
1. Nagrodami w konkursie jest możliwość użytkowania samochodów konkursowych, tj. jednego
samochodu Range Rover Evoque, dwóch BMW i3 i jednego Volkswagen Golf.
2. Główną nagrodą w konkursie jest Range Rover Evoque i przysługuje aptece, która złoży
największe zamówienie w okresie trwania konkursu.
3. Kolejne nagrody to dwa BMW i3 oraz Volkswagen Golf przyznawane aptekom, które
złożą kolejno największe zamówienia.
4. Szacunkowa wartość poszczególnych nagród wynosi (12 miesięczne użytkowanie):
- Range Rover Evoque: 48 000 zł
- BMW i3: 42 000 zł
- Volkswagen Golf: 30 000 zł
5. Nagroda konkursowa zostanie wydana wyłącznie w postaci określonej Regulaminem.
6. Samochód będzie użyczony aptece na czas obowiązywania umowy z Modą na Zdrowie, tj. na
rok, dwa lub trzy lata.
7. Każdy z samochodów zostanie wydany do użytkowania Zwycięzcom Konkusu, na zasadach
określonych w Regulaminie na następujących zasadach:
- Zwycięzcy Konkursu mogą poruszać się Samochodami wyłącznie na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, chyba, że otrzymają pisemną zgodę Organizatora, do którego trzeba
wystąpić pisemnie na 7 dni przed planowanym wyjazdem;
- Zwycięzcy Konkursu mogą przejechać Samochodami do 20 000 km rocznie. Po
przekroczeniu powyżej wskazanego limitu Zwycięzcy Konkursu zobowiązani będą uiścić na
rzecz Organizatora opłatę w wysokości 0.55 zł za każdy przejechany kilometr.
- Organizator pokryje koszt ubezpieczenia AC i OC Samochodów oraz koszty przeglądów.
– Zwycięzcy Konkursu zapoznają się z treścią polis ubezpieczeniowych oraz ogólnych
warunków ubezpieczeń OC i AC.
8. Do wartości nagród, o której mowa w ust. 4 powyżej, zostanie dodana nagroda pieniężna w
wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z
tytułu wygranej w Konkursie. Zwycięzca Konkursu zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody
pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku
należnego z tytułu wygranej w Konkursie. Organizator jako płatnik zryczałtowanego podatku
od osób fizycznych, przed wydaniem Zwycięzcom Konkursu nagrody obliczy, pobierze i
odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z
tytułu wygranej. Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest przekazać Organizatorowi wszelkie
dane niezbędne do wypełnienia obowiązków płatnika.
9. Organizator nie pokryje żadnych innych kosztów związanych z używaniem Samochodów
przez Zwycięzców Konkursu poza tymi wprost wskazanymi w Regulaminie.
10. Do prowadzenia Samochodów użyczonych Zwycięzcom Konkursu przez Organizatora
upoważnieni są: Zwycięzca Konkursu, małżonek, partner lub partnerka Zwycięzcy Konkursu,
rodzice bądź pełnoletnie dzieci, którzy posiadają prawo jazdy katergorii B. Zwycięzcy
Konkursu nie są uprawnieni do odstąpienia Samochodu do używania innej osobie niż te
wskazane powyżej bez uzyskania uprzedniej zgody pisemnej Organizatora.
11. W przypadku powstania jakiejkolwiek szkody, w szczególności utraty, uszkodzenia lub
zniszczenia Samochodu lub jego wyposażania w okresie od dnia wydania do dnia zwrotu
Samochodu, Zwycięzcy Konkursu zobowiązni są do naprawienia szkody w pełnej wysokości,
o ile zakład ubezpieczeń odmówi wypłaty odszkodowania, albo wypłacone przez zakład
ubezpieczeń odszkodowanie nie pokryje poniesionej przez Organizatora szkody w pełnej
wysokości.
§6
Odbiór Nagród
1. Organizator powiadomi Zwycięzców Konkursu o wygranych w Konkursie telefonicznie,
pocztą elektroniczną, SMS – em, nie później niż w terminie 14 dni, a także ustali z nimi spsób
realizacji i/lub odbiór nagród.
2. Nagroda będzie do odbioru w miejscu wskazanym przez Właściciela auta, wybranego przez
Uczestnika.
3. Odbiór nagród nastąpi w terminie do 60 dni od dnia ogłsozenia wyników.

4. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w niniejszym
Regulaminie jego prawo do nagrody wygasa. W takim wypadku nagroda pozostaje do
dyspozycji Organizatora.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym lub błędne
podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych kontaktowych oraz innych danych
służących do identyfikacji uczestnika Konkursu oraz za wszelkie zmiany tych danych.
6. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument
tożsamości ze zdjęciem na dwa dni przed przekazaniem auta.
§6
Postępowanie reklamacyjne
1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z
uzasadnieniem do Organizatora na adres: Moda na Zdrowie Sp. z o o., ul. Krakowiaków 16,
02-255 Warszawa.
2. Reklamacje należy składać w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania zwycięzcy bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).
3. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich
otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie
zawierającym reklamację.
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§7
Ochrona danych osobowych
Każdy z uczestników biorących udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie przez
Organizatora swoich danych osobowych na cele związane z realizacją Konkursu. Dane
osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu,
wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody przez Organizatora.
Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami
określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926.). Administratorem danych osobowych jest
Organizator.
Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także
publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.
Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich
usunięcia. W tym celu należy zwrócić się pisemnie na adres Organizatora: Moda na Zdrowie
Sp. z o o., ul. Krakowiaków 16, 02-255 Warszawa.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w
Konkursie.
Użytkownik, podając dane osobowe, oświadcza że są one zgodne z prawdą. Użytkownicy, w
stosunku do których ujawnione zostanie podanie w fałszywych danych identyfikacyjnych,
będą automatycznie usuwani z Konkursu.
Dane osobowe Uczestników oraz laureatów konkursów są przetwarzane wyłącznie w celu
prowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia zwycięzców, wydania nagród oraz rozpatrywania
reklamacji Uczestników. Podając swoje dane osobowe, Uczestnik wyraża zgodę na ich
przetwarzanie.

§8
Zmiany regulaminu
1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, w zakresie w jakim jest to
dopuszczalne przez obowiązujące przepisy prawa, oraz w przypadku zaistnienia istotnych
przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania
Konkursu
2. Zmiany regulaminu będą udostępniane na stronie Organizatora pod adresem
www.modanazdrowie.pl, a także komunikowane uprzednio Użytkownikom w odpowiedni,
umożliwiający analizę wspomnianych zmian sposób.
3. W przypadku niezaakceptowania zmian, Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić
Organizatora o takiej decyzji drogą mailową na adres e-mail: partner@modanazdrowie.pl

§9
Postanowienia końcowe
1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora, tj.
www.modanazdrowie.pl
2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dn. 19.11.2009 r. o grach
hazardowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016.471.).
3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.
4. Organizator akcji zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu wyłącznie z przyczyn istotnych,
niezależnych od Organizatora wynikających z uzasadnionych obiektywnie okoliczności,
jednakże na zasadach nie pogarszających sytuacji prawnej i faktycznej Uczestników.

