Regulamin Konkursu
§1 Postanowienia ogólne
1.

Organizatorem

konkursu

na

fanpage'u

„Tarczyca

–

otocz

ją

opieką”

https://www.facebook.com/Tarczycaotoczjaopieka/ jest PRIMUM Public Relations sp. z. o. o., ul. Widok 8,
00-023 Warszawa.
2. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursu. Wszelkie roszczenia związane z
konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora konkursu.
3. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.
4. Akcja konkursowa Organizowana jest wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Facebook na
profilu „Tarczyca – otocz ją opieką” https://www.facebook.com/Tarczycaotoczjaopieka/.
5. Udział w konkursie jest nieodpłatny.
6. Konkurs trwa od 26.03.2018 – 29.03.2018. W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może
przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje
uczestników konkursu na fanpage’u wskazanym w §1 pkt.1 Regulaminu.
§2 Uczestnicy [głosujący, komentujący]
1. Uczestnikami konkursu mogą być:
a) osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność
do czynności prawnych, a także osoby niepełnoletnie albo nie posiadające pełnej zdolności prawnej z innych
przyczyn, które mogą wziąć udział w konkursie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych zgodnie z
przepisami Kodeksu cywilnego,
b) posiadające tylko jedno prawdziwe konto osobowe na portalu Facebook,
c) przestrzegające regulaminu Facebooka, znajdującego pod adresem:
https://pl-pl.facebook.com/legal/terms/update
2.

Warunkiem

„Tarczyca

–

uczestnictwa
otocz

ją

w

konkursie

opieką”

jest

oraz

posiadanie

akceptacja

statusu
postanowień

fana

profilu

Regulaminu.

3. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych imię, nazwisko,
adres, adres e-mail, numer tel. kontaktowego na potrzeby konkursu.
§3 Zasady konkursu
1. Aby wziąć udział w konkursie należy być fanem profilu „Tarczyca – otocz ją opieką” na Facebook’ u.
2. Każdy użytkownik jest uprawniony do jednego zgłoszenia.
3. Konkurs przebiega następująco:
a) 26.03.2018-29.03.2018 Uczestnicy mogą przesyłać swoje zdjęcia pod postem konkursowym,
b) wyłonienie zwycięzcy nastąpi 29.03.2019 – wygrywają trzy osoby, które pod swoim zdjęciem

zdobędą najwięcej polubień.
4. Organizator skontaktuje się z każdym z laureatów konkursu za pomocą wiadomości prywatnej oraz
publikując zwycięzców na Facebook’ u „Tarczyca – otocz ją opieką”.
§4 Nagrody
1. Nagrodami w konkursie są: koszulki z logo kampanii „Tarczyca – otocz ją opieką”.
2. Laureat zobowiązany jest do odpowiedzi na wiadomość wysłaną via Facebook oraz podania danych
osobowych niezbędnych do przekazania nagrody. Niepodanie przez Laureata danych osobowych, o których
mowa powyżej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez tego Laureata wiadomości od Organizatora
dotyczącej wygranej w konkursie, oznacza rezygnację Laureata z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie
wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.
3. Nagrody zostaną dostarczone przez Pocztę Polską na adres podany przez zwycięzcę.
§5 Postanowienia końcowe
Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie
warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów trwania konkursu.

