
Regulamin konkursu „Wakacyjne oczyszczanie”
organizowanego na portalu www.vitalogy.pl

1. Postanowienia ogólne

1.1.  Konkurs  organizowany  jest  pod  nazwą  „Wakacyjne  oczyszczanie”  i  nazywany  jest  dalej
„Konkursem”.

1.2.  Organizatorem Konkursu  (zwanym dalej  „Organizatorem”) jest  portal  Vitalogy.pl,  którego
wydawcą jest firma Interturo z siedzibą w Turośni Dolnej 22, 18-106 Turośń Kościelna.

1.3. Fundatorem nagrody (nazywanym dalej „Fundatorem Nagrody”) jest firma Essence Cleanse,
zarejestrowana pod adresem WIEPOL Sp.z.o.o., ul. Zwycięzców 51/47, 03-937 Warszawa.

1.4.  Regulamin  konkursu  udostępniany  jest  wszystkim  użytkownikom portalu  Vitalogy.pl  pod
adresem: http://www.vitalogy.pl/photo_org/regulamin  -oczyszczanie  .pdf  . 

2. Warunki uczestnictwa w Konkursie

2.1.  Konkurs  zostanie  przeprowadzony  na  stronie  internetowej
http://www.vitalogy.pl/konkursy,zdrowie,410,konkurs-wakacyjne-oczyszczanie.htm.

2.2. Konkurs trwa w dniach 13.08.2013 – 03.09.2013.

2.3.  Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej  „Uczestnikiem”) może być każda osoba pełnoletnia
zamieszkała  na  terytorium Rzeczpospolitej  Polski,  która  posiada  pełną  zdolność  do  czynności
prawnych.

2.4.  Warunkiem uczestnictwa w Konkursie  jest  zapoznanie  się  z  Regulaminem oraz  dokonanie
zgłoszenia zgodnego z jego postanowieniami.

3. Zasady Konkursu

3.1. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik musi spełnić następujące wymagania:

a.) Odpowiedzieć na pytanie konkursowe: „Czym jest dla Ciebie dieta oczyszczająca?” i przekazać
odpowiedź redakcji portalu w jeden z następujących sposobów:

- w komentarzu do artykułu konkursowego na portalu Vitalogy.pl (znajdującego się pod adresem: ),

- w treści e-maila wysłanego na adres konkursy@vitalogy.pl,

b.) Polubić fanpage portalu Vitalogy.pl oraz Essence Cleanse,

c.)  Przekazać,  razem  z  odpowiedzią  na  pytanie  konkursowe,  dane  niezbędne  do  identyfikacji
Użytkownika (imię i nazwisko) i umożliwiające Redakcji kontakt z Użytkownikiem w przypadku
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zwycięstwa w Konkursie (adres e-mail),

c.) Wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

3.2. Odpowiedź na pytanie konkursowe musi spełniać następujące warunki:

a.) nie może zawierać treści wulgarnych, obraźliwych, reklamowych oraz niezgodnych z polskim
prawem,

b.) musi być wynikiem osobistej twórczości uczestnika,

c.)  nie  może  naruszać  praw  osób  trzecich,  w  tym  w  szczególności  dóbr  osobistych  i  praw
autorskich.

4. Nagrody i rozstrzygnięcie wyników konkursu

4.1. Nagrodą w konkursie jest dieta regenerująca w postaci zestawu napojów o nazwie „Program
jednodniowy - Dzień regeneracji” ufundowana przez firmę Essence Cleanse o wartości 166 zł.

4.2. Zwycięzcę Konkursu (zwanego dalej „Zwycięzcą”) wybiera komisja składająca się z redakcji
portalu Vitalogy.pl.

4.3. Autor najciekawszej – w ocenie komisji – odpowiedzi otrzyma wymienioną w punkcie 4.1.
nagrodę.

4.4. Wybór Zwycięzcy odbędzie się nie później, niż tydzień po zakończeniu Konkursu.

4.5.  Wyniki  Konkursu  zostaną  ogłoszone  na  portalu  Vitalogy.pl  nie  później,  niż  9  dni  po
zakończeniu Konkursu.

4.6. Zwycięzca Konkursu ma trzy doby od ogłoszenia wyników na przesłanie redakcji portalu na
adres  konkursy@vitalogy.pl swoich  danych,  niezbędnych  do  otrzymania  przez  niego  nagrody,
określonych w punkcie 4.7. Po upływie tego czasu, jeśli Zwycięzca nie skontaktuje się z redakcją,
zostanie  wyłoniony kolejny Zwycięzca,  który również będzie miał trzy doby – od momentu e-
mailowego poinformowania go o wygranej – na kontakt z redakcją.

4.7. Dane niezbędne do wydania Zwycięzcy nagrody to: imię, nazwisko, adres, pod który ma zostać
wysłana nagroda.

4.8 Nagroda zostanie wydana Zwycięzcy przez Fundatora Nagrody nie później, niż do  10 dni od
ogłoszenia wyników, za pośrednictwem Poczty Polskiej. Data nadania przesyłki jest datą wydania
nagrody. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za proces wydawania nagrody przez Fundatora
Nagrody.

4.9.  Zwycięzcy nie  przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego
nagrody.
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5. Dane osobowe Uczestników Konkursu

5.1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika danych osobowych w postaci:

a.) imienia,

b.) nazwiska,

b.) prawdziwego i działającego adresu e-mail.

5.2. W przypadku zwycięstwa, Uczestnik musi za pośrednictwem poczty elektronicznej przekazać
redakcji portalu dane  opisane  w punkcie  4.7.,  które  następnie  zostaną  przekazane Fundatorowi
Nagrody w celu wydania nagrody.

5.3.  Uczestnicy  Konkursu,  akceptując  niniejszy  Regulamin,  wyrażają  zgodę  na  przetwarzanie
podanych danych osobowych przez Organizatora.  Dodatkowo dane Zwycięzcy przetwarzane będą
przez Fundatora Nagrody,  w celu wydania nagrody. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu
przeprowadzenia Konkursu i nie zostaną udostępnione innym podmiotom.

6. Postanowienia końcowe

6.1.  Organizator  ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, szczególnie  w zakresie  terminu
trwania Konkursu i wydawania nagród.

6.2. Decyzje Organizatora w sprawie Zwycięzcy są nieodwołalne.

Organizator


