REGULAMIN KONKURSU „Pożegnanie sezonu”
1.KONKURS „Pożegnanie sezonu” jest organizowany przez ICB Pharma Tomasz Świętosławski, Paweł
Świętosławski, spółka jawna z siedzibą w Jaworznie (kod: 43-602) przy ul. Moździerzowców 6a wpisaną
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000150038,
posługującą się numerem podatkowym NIP 6321797732i numerem statystycznym REGON 276916802,
zwaną dalej „Organizatorem".
2. Konkurs organizowany jest w dniach 26.10-09.11.2018. Do udziału w Konkursie może przystąpić
każdy, kto jest osobą pełnoletnią, zaakceptuje warunki regulaminu i będzie chciał wykazać się swoją
kreatywnością.
3. Zadaniem konkursowym jest polubienie postu, oznaczenie znajomych, polubienie FanPage KICK THE
TICK https://www.facebook.com/KICK-the-TICK-168668003787005/ oraz opisanie sytuacji związanej z
kleszczami dotyczącej bezpośrednio osoby startującej w konkursie lub kogoś z jej znajomych, rodziny
jaka miała miejsce tego lata. Organizator oceniając prace uczestników będzie brał pod uwagę treść
wypowiedzi oraz ilość oznaczonych znajomych.
4. Uczestnicy przystępujący do Konkursu winni swoje odpowiedzi opublikować w komentarzu pod
postem konkursowym najpóźniej do 09.011.2018. do godziny 23:59.
5. Nagrodzone w konkursie zostaną 3 osoby, których wypowiedzi zostaną przez jury konkursowe
Organizatora uznane za najciekawsze.
6. Osoby, o których mowa w ust. 5 otrzymają nagrodę w postaci książki oraz „Borelioza i inne choroby
przenoszone przez kleszcze” autorstwa A. Godek, preparat KICK THE TICK Max Repelent Plus 90ml oraz
torbę płócienną z logo. Wartość jednej nagrody o której mowa w zdaniu poprzednim wynosi 30 złotych
brutto.
7. O wygranej w Konkursie Organizator poinformuje Laureata w terminie do 14.11.2018r. Od decyzji
nie można się odwołać.
8. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości uzyskiwanej
nagrody, ani do otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za
jakość i użyteczność nagrody przekazanej laureatowi Konkursu, w tym odpowiedzialności z tytułu
gwarancji lub rękojmi.
9. Nagroda zostanie wysłana do dnia 20.11.2018r. za pośrednictwem Poczty Polskiej, przesyłką
poleconą za potwierdzeniem odbioru lub kurierem, na adres wskazany przez Laureata. Przyjęcie
przesyłki jest równoznaczne z potwierdzeniem otrzymania nagrody. Nieprzyjęcie przesyłki lub jej
nieodebranie w okresie awizacji jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody.
10. Nieodebrana przez Uczestnika nagroda zostanie umorzona przez Organizatora, a Uczestnik traci
roszczenie o wydanie nagrody, chyba że nagroda nie zostanie mu wydany z przyczyn leżących po
stronie Organizatora.
11. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz
Organizatora oraz ze zgodą do publikacji tych prac przez Organizatora. Biorąc udział w konkursie
Uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do powyższego.

12. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej
http://regulamin.kickthetick.pl.

13. Przystąpienie Uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, iż zapoznał się on z
treścią niniejszego Regulaminu dostępnego pod adresem http://regulamin.kickthetick.pl oraz

Polityką Prywatności dostępną pod adresem http://polityka-prywatnosci.icbpharma.pl i akceptuje ich
treść.
14. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystane w celu wyłonienia zwycięzców Konkursu i
przyznania upominku. Przystąpienie Uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że
wyraża on zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych
Osobowych.
15. Organizator zastrzega sobie także prawo do zmiany Regulaminu w czasie trwania Konkursu.
16. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały właściwe
przepisy kodeksu cywilnego.
17. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w ww. ustawie.
Organizator jest przyznającym nagrodę w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego. Konkurs, którego
dotyczy ten Regulamin, nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook.
Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
18. Z udziału w Konkursie wyłączone są osoby zatrudnione u Organizatora na podstawie umowy o
pracę lub wykonujące na rzecz Organizatora jakiekolwiek usługi na podstawie dowolnego stosunku
cywilnoprawnego, a także członkowie najbliższej rodziny ww. osób. Przez członków najbliższej rodziny,
o których mowa w zdaniu poprzednim rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków,
rodziców i rodzeństwo małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, jak również
znajdujące się pod opieką lub kuratelą.

Jaworzno, dnia 26.10. 2018 r.

