Regulamin konkursu edukacyjnego Cudocell
Postanowienia ogólne
Organizatorem Konkursu edukacyjnego jest Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM sp. z o.o., z siedzibą:
Ostrzykowizna 14A, 05-170 Zakroczym - zwanym dalej „Organizator”.
Zleceniodawcą konkursu edukacyjnego jest: Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM sp. z o.o. z siedzibą w
Zakroczymiu zwanym dalej „Zleceniodawca”.
Fundatorem nagród w Konkursie edukacyjnym jest Organizator.
Konkurs edukacyjny trwa od 15.12.2020 do dnia 15.01.2021 r.
Uczestnicy Konkursu edukacyjnego
W Konkursie edukacyjnym mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne wykonujące na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej zawód pielęgniarki lub położnej zwanym dalej: „Uczestnicy”.
Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie edukacyjnym Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami
uczestniczenia w Konkursie edukacyjnym, wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak
spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w
Konkursie edukacyjnym) – odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie edukacyjnym. Brak
spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie edukacyjnym dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał
zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.
Biorąc udział w Konkursie edukacyjnym Uczestnicy wyrażają zgodę na zasady konkursu i akceptują niniejszy
Regulamin.
Regulamin konkursu edukacyjnego dostępny jest na stronie internetowej www.lekam.pl
Zasady Konkursu edukacyjnego
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie edukacyjnym jest:
a)

zapoznanie się z materiałem edukacyjnym w formie prezentacji oraz odpowiedź na pytanie dotyczące
produktu Cudocell w formularzu online,
b) prawidłowe wypełnienie formularza online z odpowiedzią na pytanie:
Z ilu składników składa się krem pielęgnacyjno-regenerujący Cudocell MAX?
a.
b.
c.
d.

5 składników
7+1 opatentowany Dibushield PRO-HEAL
6 składników
4 składników

Jeden Uczestnik może wziąć udział w konkursie edukacyjnym nieograniczoną ilość razy, z tym zastrzeżeniem, że
może otrzymać tylko jedną nagrodę.
Zasady przyznawania nagród
W konkursie edukacyjnym zostanie nagrodzonych pierwszych 20 uczestników, którzy spełnią wszystkie warunki
uczestnictwa.
Nagrody
Fundatorem nagród jest Organizator.
Nagrodą w Konkursie edukacyjnym dla 20 pierwszych osób, które wezmą udział w konkursie są nagrody
rzeczowe: 20 zestawów kosmetyków.

Dodatkowo jury w składzie (osoby w jury) wyłoni 3 osoby, których hasła będą najlepsze. Z uczestnikami, których
hasła zwyciężą – skontaktuje się organizator.
Wartość nagrody rzeczowej dla uczestnika nie przekracza 100 PLN brutto.
Wartość nagród w Konkursie edukacyjnym jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych.
O przyznaniu nagród zwycięzcy Konkursu edukacyjnego zostaną powiadomieni przez Organizatora.
Warunkiem uzyskania prawa do nagrody jest podanie przez zwycięzcę danych, umożliwiających jego
identyfikację obejmujących: imię, nazwisko, nazwę i adres szpitala w którym pracuje, telefon kontaktowy oraz
wyrażenia zgody na wykorzystanie w/w danych teleadresowych do wysyłki materiałów marketingowych
zarówno przez Organizatora, jak i Zleceniodawcę.
Dane, o których mowa powyżej, laureat podaje wypełniając konkursowy formularz online.
Nagrody nie podlegają zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.
Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.
Zwycięzca ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody składając Organizatorowi, stosowne
oświadczenie na piśmie.
Nagrody zostaną dostarczone zwycięzcom przez Organizatora w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu
na adres wskazany przez Uczestnika w formularzu danych.
Zwycięzca traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane
przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.
Dane osobowe
Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu edukacyjnego
jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla realizacji prawa do
nagrody.
Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych uczestnicy Konkursu
edukacyjnego mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania
zaprzestania ich przetwarzania lub usunięcia. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie
odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Konkursu edukacyjnego niewłaściwego
adresu lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.
Reklamacje
Prawo do składania reklamacji co do przebiegu Konkursu edukacyjnego przysługuje każdemu Uczestnikowi w
ciągu 21 dni od daty zakończenia Konkursu edukacyjnego. Organizator nie jest zobowiązany do rozpatrzenia
reklamacji wysłanej po upływie powyższego terminu.
Prawo do złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikowi.
Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres
Organizatora.
Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania.
Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez uczestnika, składającego reklamację.
Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w
terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

