
 

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU „Zimowanie z APTEKĄ1” 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1 Organizatorem Konkursu „Zimowanie z APTEKĄ1”, (zwanego dalej „Konkursem”) jest PHOENIX Pharma Polska Sp. 

z o.o., wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000033493, z siedzibą w Warszawie, ul. Baletowa 115a, 

w dalszej części Regulaminu zwana Organizatorem.   

1.2 Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym Regulaminem (zwanym dalej "Regulaminem") i 

zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

1.3 Konkurs nie jest grą hazardową  w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 201 

poz. 1540)  

1.4 Przez cały okres trwania Konkursu niniejszy Regulamin będzie dostępny w siedzibie Organizatora oraz w Aptekach 

biorących udział w Konkursie.  

1.5 Apteki biorące udział w Konkursie (zwane dalej „Aptekami”) to wszystkie apteki, które należą do Programu APTEKA1 

w czasie trwania Konkursu. 

1.6 Konkurs jest prowadzony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 

1.7 Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, 

dalej zwana „Uczestnikiem”, która spełni łącznie następujące warunki: 

1.7.1 W dniach od 10.12.2010r. do 31.12.2010r. dokona zakupów za kwotę min. 50 PLN (dotyczy tylko 

preparatów i produktów nie podlegających refundacji) w Aptece biorącej udział w Konkursie.  

1.7.2 Zachowa dowody zakupów – ich okazanie będzie konieczne w momencie odbioru nagrody. 

1.7.3 Wypełni Kupon Konkursowy otrzymany w Aptece z pieczątką Apteki wydającej Kupon.  

1.7.4 Przekaże Kupon Konkursowy (zwana dalej Zgłoszeniem Konkursowym) personelowi Apteki lub wyśle listem 

poleconym albo kurierem w nieprzekraczalnym terminie do 05.01.2011 r. na adres: 

 

PHOENIX Pharma Polska Sp. z o.o. ,  

ul. Opłotek 26; 01-940 Warszawa ,  

z dopiskiem: „Zimowanie z APTEKĄ1”. 

1.8 W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz właściciele i pracownicy Aptek oraz inne osoby 

współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również członkowie rodzin ww. pracowników i współpracowników 

Organizatora i Aptek. 



 

 

 

 

 

2. CZAS TRWANIA KONKURSU 

2.1 Kupony Konkursowe dostępne są w Aptekach i wydawane przez personel przy zakupie dokonanym w terminie od 

10.12.2010r do 31.12.2010r (dotyczy tylko preparatów i produktów nie podlegających refundacji). 

2.2 Zgłoszenia Konkursowe przyjmowane są do dnia 05.01.2011r. Liczy się data wpływu Zgłoszenia Konkursowego do 

Apteki lub data stempla pocztowego czy kuriera. Zgłoszenia Konkursowe, które zostaną wysłane po dniu 05.01.2011r nie 

będą brane do pod uwagę przy rozstrzyganiu Konkursu.  

 

3. ZASADY KONKURSU  

3.1 Aby wziąć udział w Konkursie, należy:  

3.1.1 W dniach od 10.12.2010r. do 31.12.2010r. dokonać zakupów za kwotę min. 50 PLN (dotyczy tylko 

preparatów i produktów nie podlegających refundacji).  

3.1.2 Zachować dowody zakupów (paragon fiskalny, faktura VAT) – będą one niezbędne do odebrania 

nagrody. 

3.1.3 Odebrać od personelu Apteki  Kupon Konkursowy zawierający pieczątkę Apteki. 

3.1.4 Wypełnić Kupon Konkursowy wpisując krótki wierszyk na temat tego, jak aktywnie wypoczywamy zimą. 

3.1.5 W wyznaczonym miejscu na Kuponie Konkursowym wpisać imię oraz numer karty PAYBACK. 

3.1.6 Kupon Konkursowy będący Zgłoszeniem Konkursowym należy oddać personelowi Apteki lub przesłać do 

dnia 05.01.2011r na adres:  

 

PHOENIX Pharma Polska Sp. z o.o.  

ul. Opłotek 26; 01-940 Warszawa  

z dopiskiem: konkurs „Zimowanie z APTEKĄ1” 

3.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez Pocztę Polską oraz firmy świadczące usługi 

kurierskie, w tym za opóźnienia w dostarczaniu Zgłoszeń Konkursowych.   

3.3. Uczestnik biorąc udział w Konkursie potwierdza, iż jest autorem przesłanego wierszyka, który jest przejawem jego 

oryginalnej twórczości o indywidualnym charakterze i wierszyk ten nie jest obciążony żadnymi prawami osób trzecich.  

3.4. Uczestnik biorąc udział w Konkursie udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji na wykorzystanie nadesłanego 

wierszyka w celach promocyjnych i reklamowych Organizatora w dowolny sposób, zwielokrotnianie dowolną techniką, 

wprowadzania do obrotu, publikowanie w materiałach promocyjnych Organizatora, zamieszczania na stronach 

internetowych Organizatora (www.apteka1.com.pl). 



 

 

 

 

 

3.5. W przypadku, gdyby oświadczenie Uczestnika Konkursu, o którym mowa w pkt 3.3 okazało się niezgodne ze stanem 

faktycznym i/lub prawnym, Uczestnik Konkursu automatycznie traci prawo do nagrody, i będzie on w pełni i wyłącznie 

odpowiedzialny za ewentualne roszczenia osób trzecich związane z prawami do przesłanej wypowiedzi.  

 

4. SPOSÓB ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU  

4.1 Laureaci Konkursu „Zimowanie z APTEKA1” zostaną wyłonieni spośród wszystkich Uczestników, którzy do dnia 

05.01.2011r. prześlą prawidłowo wypełnione Zgłoszenia Konkursowe. 

4.2 Laureaci Konkursu „Zimowanie z APTEKĄ1” zostaną wyłonieni przez Komisję, składającą się z 4 osób, powołaną 

przez Organizatora. W skład komisji wejdą przedstawiciele Organizatora. Z posiedzenia Komisji sporządzony zostanie 

stosowny protokół.   

4.3 Komisja spośród nadesłanych Zgłoszeń Konkursowych nie później niż do dnia 01.02.2011r. wyłoni Laureatów 

Konkursu, którzy zdaniem członków Komisji nadesłali najciekawsze i najbardziej oryginalne wypowiedzi. Przy ocenie 

nadesłanych Zgłoszeń Konkursowych Komisja będzie kierować się przede wszystkim oryginalnością w ujęciu tematu, 

dowcipnością wiersza, kompozycją wiersza, bogactwem środków poetyckich. 

4.4 Kolejność nadesłanych Zgłoszeń Konkursowych nie ma znaczenia.  

 

5. NAGRODY W KONKURSIE  

5.1 Nagrodami są: 2 bony o wartości 1000 pln każdy, 3 odtwarzacze MP4, 3 aparaty fotograficzne, 3 inhalatory solne 

Ventabron, 10 Soków z Aloesu 1 litr Laboratoria Natury, 10 preparatów witaminowych Bodymax Senior 50+ 40 tabl., 3 

suszarki do włosów. 

5.2 Organizator zobowiązuje się do pokrycia kosztów związanych z podatkiem od wygranej.  

 

6. TERMIN I SPOSÓB PRZEKAZANIA NAGRÓD  

6.1 Laureaci Konkursu zostaną poinformowani o wygranej za pomocą plakatów informacyjnych rozwieszonych 

w Aptekach w terminie do dnia 01.02.2011r  

6.2 Na plakatach będzie wskazane imię i numer karty PAYBACK. Dodatkowo na plakacie wskazane będą nazwa i adres 

Apteki, w której Laureaci będą mogli odebrać nagrody wraz z terminem, w którym możliwe będzie odebranie nagród. 



 

 

 

 

 

6.3 Nagrody zostaną wydane Laureatom w Aptece w dniach: od 05.02.2011r do 28.02.2011r po okazaniu karty 

PAYBACK oraz dowodów zakupów o których mowa w pkt 3.1. Za datę przekazania nagrody przyjmuje się datę 

podpisania przez Laureata dokumentu potwierdzającego przekazanie nagrody przez Organizatora Konkursu. 

6.4 W przypadku, gdy Laureat Konkursu nie zgłosi się po odbiór nagrody do dnia 28.02.2011r, Organizator zastrzega 

sobie prawo do przyznania nagrody osobie, która zajęła następne miejsce bezpośrednio po dotychczasowym Laureacie.    

6.5 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak zgłoszenia się Laureata do Apteki do dnia 28.02.2011r.  

6.6 Laureaci nie mogą żądać wymiany nagrody na inną, ani żądać wymiany nagrody na jej równowartość w gotówce. 

6.7 Laureaci nie mogą domagać się, aby nagroda posiadała szczególne właściwości. 

6.8 Nagrody mogą różnić się wyglądem od tych prezentowanych na zdjęciach, w przypadku braku dostępności danej 

nagrody, dostarczana jest nagroda o podobnej specyfikacji lub lepszej. 

6.9 Organizator nie będzie ponosił jakiejkolwiek odpowiedzialności za wady fizyczne przyznawanych nagród 

(odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji). Wszelkie roszczenia związane z wadami fizycznymi rzeczy wydanych w 

formie nagród winny być zgłaszane bezpośrednio gwarantowi lub sprzedawcy, od którego Organizator nabył nagrody. 

 

7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

7.1 Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu powinny być składane na adres, PHOENIX Pharma Polska Sp. z o.o., ul. 

Opłotek 26; 01-940 Warszawa, w formie pisemnej z dopiskiem: „Reklamacja", najpóźniej w terminie do 28.03.2011r. 

Reklamacje zgłoszone po tym terminie nie będą rozpatrywane. O dacie nadania reklamacji decyduje data stempla 

pocztowego.  

7.2 Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację, jej dokładny adres oraz powody 

złożenia reklamacji. 

7.3 Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną, powołaną przez Organizatora, w skład której 

wejdą przedstawiciele Organizatora, w terminie 14 dni od ich wpływu. O wynikach postępowania reklamacyjnego komisja 

powiadomi osobę, która wniosła reklamację, za pomocą listu poleconego, najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia zakończenia 

postępowania reklamacyjnego. 

7.4 Decyzja komisji w przedmiocie uwzględnienia bądź nieuwzględnienia zgłoszonej reklamacji ma charakter ostateczny i 

powiadomienie osoby, która wniosła reklamację o wynikach postępowania reklamacyjnego, wyczerpuje tryb tego 

postępowania. 

 



 

 

 

 

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

8.1 Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik akceptuje zasady niniejszego Regulaminu. 

8.2 Poprzez zgłoszenie do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie na liście laureatów swojego imienia, 

numeru karty PAYBACK i miejsca dokonania zakupu.  

8.3 Poprzez zgłoszenie się do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na sfotografowanie się wraz z otrzymaną nagrodą. 

8.4 Niniejszy Konkurs, którego warunki zostały określone przez Organizatora powyżej, nie jest „grą losową", „loterią 

fantową", „zakładem wzajemnym" ani „loterią promocyjną", których wynik zależy od przypadku w rozumieniu  art. 2 

ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 201 poz. 1540)  

8.5 W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa, w 

szczególności Kodeksu Cywilnego. 

8.6 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy i uchybienia poczty i firm kurierskich i wynikłe z nich ewentualne 

opóźnienia lub inne utrudnienia w przesyłaniu zgłoszeń do Konkursu i innych działań objętych Konkursem.  

8.7 Wszystkie nadesłane Zgłoszenia Konkursowe, które nie spełniają warunków niniejszego Regulaminu, nie będą 

zakwalifikowane do Konkursu. 

8.8 Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych 

danych, bądź innego typu nieprawidłowości leżących po stronie Uczestników. 

8.9 Organizator nie odpowiada za jakość i szczególne cechy nagród, z wyjątkiem sytuacji, kiedy jest producentem 

nagród. 

8.10 Organizator zastrzega sobie prawo do przechowywania dokumentacji prowadzenia Konkursu dla celów 

dowodowych.  

8.11 Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę 

Organizatora. 

8.12 Odpowiedzialność Organizatora w stosunku do każdego z Uczestników jest ograniczona do strat rzeczywistych i nie 

może przekraczać wartości nagrody, chyba, że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej. 

8.13 Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. 

 


