Regulamin konkursu Dermokosmetyki Demsa
I Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się
konkurs pod nazwą Dermokosmetyki Demsa.
2. Organizatorem konkursu jest Bloger wraz z Nuorder Sp. Z o.o. – agencją działającą na
zlecenie USP Zdrowie sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 35, kod 02822, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 347815, kapitał zakładowy
60.114.900 zł, NIP 701 021 92 41.
3. Fundatorem nagród w Konkursie jest USP Zdrowie.
II Uczestnicy konkursu
1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba, spełniająca następujące kryteria:
- pełnoletnia osoba fizyczna,
- posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz osoby
spokrewnione lub spowinowacone z twórcą pytań konkursowych - Blogerem.
3. Uczestnik konkursowy wraz z dodaniem zgłoszenia konkursowego potwierdza iż
zapoznał się z niniejszym Regulaminem, akceptuje go oraz wyraża zgodę na
przetwarzanie danych w celu przeprowadzenia Konkursu i doręczenia nagrody,
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z
2014 r., poz. 1182 ze zm.),
III Zasady konkursu
1. Konkurs rozpoczyna się wraz z zamieszczeniem notki konkursowej na stronie
internetowej - blogu prowadzonej przez Blogera.
2. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
3. Zadaniem w Konkursie jest :
a) Udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie, która znajduje się na blogu
w publikacji dot. produktów Demsa.
b) Odpowiedź ma zostać umieszczona w komentarzu pod w/w notką.
c) Odpowiedź nie może być skopiowana od innego uczestnika konkursu.
4. Spośród wszystkich odpowiedzi Bloger wybierze trzy najbardziej kreatywne.
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IV Nagrody w konkursie
1. Nagrodą w konkursie jest zestaw produktów Demsa zawierający: Preparat do mycia,
Krem do ciała, Intensywny balsam łagodzący swędzenie oraz poradnik pielęgnacji
skóry atopowej Demsa o wartości brutto 132,20 PLN. Zostaną przyznane 3 nagrody.
2. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na inną nagrodę oraz niemożliwa jest
wypłata równowartości nagrody.
3. Osoba, której przyznano nagrodę rzeczową, o której mowa w niniejszym paragrafie,
powinna skontaktować się z blogerem w wiadomości prywatnej podając poniższe
dane:
- Imię i nazwisko
- Adres dostarczenia przesyłki
- Numer telefonu dla kuriera
- Numer pesel na potrzeby rozliczenia podatku od nagród
4. Bloger zobowiązany jest do przekazania listy zwycięzców wraz z danymi osobowymi,
o których mowa w powyższym podpunkcie drugiemu organizatorowi konkursu NuOrder.
V Zasady przyznawania i wydawania nagród
1. Jeden Zwycięzca może otrzymać tylko jedną nagrodę, o której mowa w punkcie IV.
2. Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej przez Blogera, za pomocą komentarza
pod ankietą znajdującą się na blogu.
3. W odpowiedzi na opublikowany komentarz Zwycięzca jest zobowiązany w ciągu 2 dni
przesłać Blogerowi na wskazanego maila dane adresowe do wysłania nagrody.
4. NuOrder wyśle Zwycięzcy nagrodę pocztą kurierską w terminie 30 dni od dnia
otrzymania danych adresowych.
5. NuOrder ponosi koszty przesyłki nagród przyznanych w Konkursie.
6. Zwycięzca, przy odebraniu nagrody zobowiązuje się do sprawdzenia przesyłki. Jeżeli
przesyłka jest uszkodzona, Zwycięzca zobowiązany jest do spisania protokołu szkody,
który posiada kurier. Bez protokołu szkody Organizator nie może rozpocząć
procedury zwrotu ani reklamacji uszkodzonej przesyłki.
7. Zwycięzca może zrzec się prawa do wygranej nagrody, jednakże nie może przenieść
prawa do nagrody na osobę trzecią, bądź żądać zamiany nagrody na ekwiwalent
pieniężny ani na żadną inną formę rekompensaty.
8. Organizator podejmuje tylko jedną próbę dostarczenia nagrody.
9. Nagrody stanowią przychód w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 350 ze zm.).
10. Organizator przyzna każdemu zwycięzcy Nagrody dodatkową nagrodę pieniężną
w wysokości 11,11 % wartości nagród przeznaczoną na pokrycie podatku
dochodowego. Nagroda pieniężna nie zostanie wypłacona zwycięzcy, lecz zostanie
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pobrana przez Organizatora na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego
i odprowadzona do właściwego urzędu skarbowego.

VI Prawa i obowiązki uczestników
1. Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać niniejszego Regulaminu.
2. Wszelkie naruszenia Regulaminu Konkursu mogą skutkować wykluczeniem
Uczestnika z udziału w Konkursie.
3. Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Uczestników działań sprzecznych
z prawem, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, uznanych powszechnie za
naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub naruszających zasady etykiety.
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