
REGULAMIN KONKURSU DLA FANÓW ZIKO URODA I ZDROWIE NA PORTALU FACEBOOK 

1. Zasady konkursu 

1.1.   Organizatorem konkursu („Konkurs”) jest Ziko Apteka Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul.                
Legnickiej 5, 31-216 Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000256037 (zwana             
dalej „Ziko” lub „Organizatorem”). 

1.2.   Zadaniem konkursowym jest udzielenie odpowiedzi na pytanie „Co daje Ci pewność siebie?”, komentarze              
należy umieścić pod wpisem konkursowym na fanpage Ziko Uroda i Zdrowie. W konkursie mogą brać udział                
wyłącznie fani, którzy polubili fanpage Ziko Uroda i Zdrowie na Facebooku.  

1.3.   Konkurs trwa od dnia 2.10.2017 r. do dnia 8.10.2017 r. Odpowiedzi w komentarzu można umieszczać w                 
okresie od dnia 2.10.2017  r. do dnia 8.10.2017 r., do godziny 24:00.  

 2.         Warunki uczestnictwa i zasady konkursu 

 2.1.   Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne, a udział w nim mogą wziąć wyłącznie osoby pełnoletnie,               
posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,           
będące fanami Ziko Uroda i Zdrowie na portalu Facebook.  

2.2.   Uczestnikiem Konkursu nie może być osoba będąca pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora,            
a także pracownicy lub współpracownicy podmiotów będących stroną umów cywilnoprawnych zawieranych z            
Organizatorem, lub pracownicy lub współpracownicy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej            
co Organizator; pracownicy lub współpracownicy podmiotów, które brały udział w organizowaniu i            
przeprowadzeniu Konkursu; osoby najbliższe wobec osób wymienionych powyżej, przez które rozumie się            
małżonków, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, powinowatych do drugiego stopnia, osoby pozostające w           
stosunku przysposobienia lub ich małżonków. 

2.3.    Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest: 

-       polubienie fanpage Ziko Uroda i Zdrowie na Facebooku, 

-       akceptacja regulaminu, 

-       udzielenie odpowiedzi na pytanie „Co daje Ci pewność siebie?”, komentarze należy umieścić pod wpisem              

konkursowym na fanpage Ziko Uroda i Zdrowie w terminie trwania konkursu.  

2.4 Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania tekstów o treści powszechnie uznawanej za obraźliwe,              

naruszające prawa osób trzecich albo przepisy prawa, ofert handlowych, zawierających treści pornograficzne            

lub w sposób oczywisty godzące w uczucia religijne.  

2.5   W przypadku naruszenia przez Uczestnika Regulaminu, Organizator ma prawo do wykluczenia Uczestnika z 

Konkursu. 

3.         Nagrody i sposób ich przyznania 

3.1.   Zwycięzcami konkursu zostaną autorzy 3 najbardziej kreatywnych odpowiedzi, które wybierze Komisja            
konkursowa.  

3.2.    Osoba zgłaszająca swój udział w Konkursie potwierdza zapoznanie się z Regulaminem i jego warunkami. 

3.3.    Nagrodami w konkursie są: 

• 3 x REMESCAR Worki&Cienie pod oczami, krem, 8 ml 

Wartość nagrody wynosi 129,90 zł brutto.  

3.4.   Zwycięzców konkursu wyłoni komisja konkursowa, zwana dalej „Komisją Konkursową”. 

3.5. Zwycięzcy konkursu zostaną poinformowani o wygranej do 14 dni od daty zakończenia konkursu tj. do dnia                 
22.10.2017 r. na profilu Ziko Uroda i Zdrowie na portalu Facebook. 

3.6. Zwycięzca konkursu prześle organizatorowi adres do wysyłki nagrody maksymalnie do 7 dni od dnia               
otrzymania powiadomienia o wygranej. 

4.7.    Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na www.facebook.com/ZikoUrodaiZdrowie.  



4.8.   Dane zwycięzcy w postaci imienia i nazwiska lub pseudonimu mogą zostać opublikowane na stronie               
www.facebook.com/ZikoUrodaiZdrowie.  

4.9. Zwycięzca nie może przenieść praw do odebrania przyznanej nagrody na osoby trzecie. Nagrody nie               
podlegają wymianie na gotówkę lub innego rodzaju świadczenia. 

4.10. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony przez Organizatora wyłącznie spośród osób spełniających           
warunki określone w niniejszym Regulaminie. 

 5.         Komisja Konkursowa 

5.1.   Organizator powoła trzyosobową Komisję Konkursową, która sprawować będzie nadzór nad           
prawidłowością przeprowadzania Konkursu. 

5.2. Komisja Konkursowa wyłoni zwycięzców Konkursu, a ponadto będzie nadzorować wykonanie przez            
Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu. 

  6.         Reklamacje 

 6.1.   Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące Konkursu, muszą być złożone na piśmie w ciągu 14 dni od                
zakończenia Konkursu na adres siedziby Organizatora.  

6.2.   O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego, z zastrzeżeniem, że              
pod uwagę będą brane przesyłki zawierające datę stempla pocztowego zgodną z powyższym terminem. 

6.3.   Reklamacja powinna zawierać dane uczestnika: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail            
oraz przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem. Reklamacje niespełniające warunków, o których mowa w              
zdaniu poprzednim nie będą rozpatrywane. 

6.4.   Organizator dołoży najwyższych starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 (czternastu) dni              
od dnia ich otrzymania. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji niezwłocznie za            
pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub pocztą na             
podany adres. 

 7.         Prawa autorskie.  

 7.1.   Uczestnicy oświadczają i ponoszą wszelką odpowiedzialność za to, że korzystanie przez Organizatora z              
odpowiedzi nadesłanej w związku z Konkursem nie będzie naruszało praw, a w szczególności praw autorskich,               
osób trzecich. Wraz z przekazaniem przez Uczestnika odpowiedzi na zadanie konkursowe Uczestnik przenosi na              
Organizatora wszelkie majątkowe prawa autorskie przysługujące mu do dzieła jakim może być odpowiedź na              
zadanie konkursowe w niniejszym Konkursie. Organizator zastrzega sobie prawo korzystania i publikacji            
odpowiedzi przysłanej przez Uczestników bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych na wszelkich            
polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych bez odrębnego               
wynagrodzenia. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia będzie rościć sobie             
prawa do nadesłanej przez niego wypowiedzi.  

 8.         Postanowienia końcowe. 

8.1.   Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie www.facebook.com/ZikoUrodaiZdrowie oraz w siedzibie           
Organizatora. 

8.2.   Uczestnik biorąc udział w Konkursie potwierdza, że jest świadomy, iż o wygranej nagrodzie nie decyduje                
przypadek lecz działanie Uczestnika. 

8.3.   Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem           
nieprawdziwych danych, bądź innego typu nieprawidłowości leżących po stronie Uczestników. 

8.4.   Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika warunków Konkursu            
określonych w Regulaminie. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również              
potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.  

 8.5.   W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy           
Kodeksu cywilnego. 


