
Regulamin 

Konkursu „Drugie Urodziny Projektu Zdrowie” 

Polskie Centra Dietetyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Łódzka 57, 93-050 
Konstantynów Łódzki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000705722, 

legitymująca się numerem NIP 7312058160 oraz numerem REGON 368478156, zwana 
dalej Organizatorem, w związku z organizacją konkursu o nazwie „Drugie Urodziny Projektu Zdrowie” 

ustanawia regulamin, zwany dalej Regulaminem, o treści następującej: 

  

§ 1 

Przedmiot regulacji 

1. Regulamin określa zasady konkursu o nazwie „Drugie Urodziny Projektu Zdrowie” 

2. Akcja konkursowa objęta niniejszym Regulaminem adresowana jest wyłącznie do osób 

pełnoletnich. 

3. Uczestnikiem konkursu może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki: 

a) w dniach od 4 listopada do 8 listopada 2019 roku podjęła kurację w jednym z gabinetów 

Projekt Zdrowie, należącym do sieci franczyzowej Organizatora; 

b) wypełniła formularz konkursowy wraz z zadaniem konkursowym, a następnie przekazała go 

Organizatorowi; 

c) zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu oraz zaakceptowała jego treść, zobowiązując 

się do przestrzegania postanowień Regulaminu; 

d) wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych, dla celów związanych z uczestnictwem 

w Konkursie.; 

4. Konkurs ma charakter czasowy i obowiązuje od 4 listopada 2019 roku do 8 listopada 2019 roku 

(Czas trwania konkursu), co oznacza, że w tym okresie przyjmowane będą formularze 

konkursowe od Uczestników konkursu. 

5. Czas trwania Konkursu może być z ważnych przyczyn skrócony bądź wydłużony przez 

Organizatora. 

6. Fundatorem Nagrody w Konkursie jest Organizator. 

7. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu tj. udzielaniem informacji na temat 

Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.  

8. Konkurs nie narusza ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w tym nie narusza 

postanowień art. 29 tejże ustawy.  

 

 

§ 2 

Nagrody 

1. Organizator przewiduje ufundowanie jednej Nagrody (dalej jako: „Nagroda”) w konkursie dla 
Laureata Konkursu. Nagrodę stanowić będą produkty oraz gadżety marki „Projekt Zdrowie” o 
łącznej wartości 300 zł.  

2. Laureat Konkursu zostanie wyłoniony spośród Uczestników Konkursu przez Organizatora. 

3. Kryterium przyznania Nagrody stanowić będzie najciekawsze rozwiązanie zadania 
konkursowego, określonego w formularzu konkursowym, wedle wyboru Organizatora. 



4. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny. 

5. Zwycięzcy Nagród zostaną ogłoszeni na profilu głównym sieci Projekt Zdrowie na portalu 
Facebook.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie Uczestników, których 
działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem, w szczególności Uczestników, którzy 
ingerują w mechanizm działania konkursu; 

7. Nagrody wydawane będą zgodnie z przepisami podatkowymi. 

8. Uczestnik, któremu została przyznana nagroda, nie może przenieść praw do przyznanej mu 
nagrody na osoby trzecie. 

9. Uczestnik, któremu została przyznana Nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu 
Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie. 

10. Laureat, odbierając nagrodę, zobowiązany jest podpisać dokument stwierdzający odbiór 
Nagrody. 

11. Łączna suma nagród w Konkursie wynosi 300 zł.  

 

§ 4 

Reklamacje 

1. Reklamacje dotyczące Konkursu, o którym mowa w niniejszym regulaminie, należy przesyłać listownie 
na adres Organizatora, wskazując jednocześnie: 

1) dokładny opis reklamacji, wskazujący na przyczynę jej złożenia 

2) dane osoby składającej reklamację, w tym jej adres lub adres poczty elektronicznej, 

W razie złożenia reklamacji niekompletnej Organizator zwróci się do osoby składającej reklamację o jej 
uzupełnienie, o ile podane są dane wystarczające do kontaktu z osobą składającą reklamację. 

2. Organizator zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację (która zawiera wszystkie elementy wskazane w 
pkt. 1 niniejszego paragrafu) nie później niż w terminie 30 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji 
i poinformować składającego reklamację, listem poleconym lub drogą elektroniczną (e-mailem) na adres 
elektroniczny wskazany w reklamacji o uznaniu reklamacji albo przyczynach jej nieuwzględnienia. 

§ 5 

Przetwarzanie danych 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. 

2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Organizatora w celu realizacji postanowień niniejszego 

regulaminu, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami, stworzenia Rankingu 

sprzedaży, przekazania nagród oraz obsługi ewentualnych reklamacji. 

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w 

bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa. Dane osobowe podawane są przez 

Uczestników dobrowolnie, aczkolwiek jest to niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. 

Uczestnicy mają prawo wzglądu i poprawiania swoich danych osobowych oraz żądania 

zaprzestania ich przetwarzania.  

§ 6 



Postanowienia końcowe 

1. Treść Regulaminu będzie udostępniona w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 
www.projektzdrowie.info 

2. Regulamin obowiązuje na Czas trwania Konkursu. 

3. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

4. Organizator zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu.  

5. Regulamin nie narusza bezwzględnie obowiązujących przepisów. W razie sprzeczności postanowień 
Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami w miejsce postanowień Regulaminu stosuje się 
te przepisy, a pozostała część Regulaminu pozostaje w mocy. 

6. Konkurs podlega prawu polskiemu. 

 

 

 


