
REGULAMIN KONKURSU 
 
 

§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Konkurs organizowany jest pod tytułem „Jakie są Twoje patenty na zajęcie czasu Twojego 

szkraba, kiedy jest chory?” (dalej zwany „Konkursem”). 
2. Organizatorem Konkursu jest spółka Pierre Fabre Medicament Polska spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w  (00-762)Warszawie przy ul. Belwederskiej 20/22, wpisana 
do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w 
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 
0000010956, NIP: 5213108066, REGON: 016376075 (dalej jako „Spółka”). 

3. Konkurs zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem strony internetowej – bloga pod 
adresem www.szczesliva.pl prowadzonego przez Magdalenę Kogut - Wałęcką, prowadzącą 
działalność gospodarczą pod nazwą SZCZESLIVA.PL MAGDALENA KOGUT – 
WAŁĘCKA (dalej jako „Blog”), a także profilu szczesliva.pl dostępnego na stronie 
www.facebook.pl (dalej jako „Profil FB”) oraz profilu szczesliva.pl dostępnego na stronie 
www.instagram.pl (dalej jako „Profil Instagram”). 

4. Konkurs odbędzie się w terminie od dnia publikacji na Blogu artykułu dotyczącego 
wyrobów medycznych (dalej jako „Artykuł”): Petit Drill, Petit Drill Junior oraz Nasodrill 
wraz z niniejszym Regulaminem (dalej jako „Regulamin”) oraz zamieszczenia linku do 
Artykułu na Profilu FB oraz Profilu Instagram do dnia 24.09.2017, tj. od dnia 18.09.2017 do 
dnia 24.09.2017. 

 
 

§ 2 
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 
Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która: 

1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych.  
2. nie jest pracownikiem Spółki. 
3. nie jest członkiem rodziny pracownika Spółki. 

 
 

§ 3 
ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 
Zasadą uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących wymagań: 

1. osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1-3.  
2. umieszczenie swojego zdjęcia w komentarzu pod artykułem na blogu (dalej jako „Zdjęcie”) 

bądź Zdjęcia ze swoim dzieckiem, na którym widoczna jest scenka adekwatna do tytułu 
Konkursu   

3. umieszczenie w komentarzu pod wpisem na blogu opisu słownego (dalej jako „Opis”) 
zawierającego kreatywną odpowiedź na pytanie będące jednocześnie tematem Konkursu. 

4.  Zdjęcie lub/i Opis mogą zawierać wizerunek lub nazwę Produktu/Produktów. 
5. podanie prawdziwych danych osobowych Uczestnika, tj. imienia i nazwiska, adresu 

zamieszkania, adresu poczty elektronicznej oraz telefonu kontaktowego. 
6. wysłanie Zdjęcia lub/i Opisu przez Uczestnika Konkursu jest równoznaczne z akceptacją 

niniejszego Regulaminu. 



7. wysłanie Zdjęcia lub/i Opisu przez Uczestnika Konkursu jest równoznaczne z akceptacją 
oświadczenia o następującej treści: „niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, 
poinformowania o nagrodzie i przekazania nagrody oraz rozliczenia podatku. Zostałam/em 
poinformowany o tym, iż administratorem danych jest Spółka,  prawie do dostępu do danych 
osobowych oraz ich poprawiania oraz o tym, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, 
ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie”. 

8. wysłanie Zdjęcia lub/i Opisu przez Uczestnika Konkursu jest równoznaczne z akceptacją 
oświadczenia o wykorzystaniu jego wizerunku o następującej treści: „Wyrażam zgodę na  
nieodwołane i nieodpłatne prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęcia z moim 
wizerunkiem w ramach Konkursu bez konieczności jego każdorazowego zatwierdzania. 
Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie zdjęcia z moim 
wizerunkiem, w szczególności za pośrednictwem Internetu w tym na Blogu, na Profilu FB 
oraz Profilu Instagram. Za rozpowszechnienie wizerunku Uczestnikowi Konkursu nie 
przysługuje wynagrodzenie”. 

9. wysłanie Zdjęcia przez Uczestnika Konkursu, na którym widać jego dziecko, jest 
równoznaczne z akceptacją oświadczenia o wykorzystaniu wizerunku dziecka o następującej 
treści: „Wyrażam zgodę na  nieodwołane i nieodpłatne prawa wielokrotnego 
wykorzystywania zdjęcia z wizerunkiem mojego dziecka w ramach Konkursu bez 
konieczności jego każdorazowego zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, 
utrwalanie, obróbkę i powielanie zdjęcia z wizerunkiem mojego dziecka, w szczególności za 
pośrednictwem Internetu w tym na Blogu, na Profilu FB oraz Profilu Instagram. Za 
rozpowszechnienie wizerunku dziecka Uczestnikowi Konkursu nie przysługuje 
wynagrodzenie”. 

10. Wysłanie Zdjęcia lub/i Opisu przez Uczestnika Konkursu jest równoznaczne z 
przeniesieniem na Spółkę majątkowych praw autorskich do Zdjęcia/Opisu (stanowiącego 
utwór w rozumieniu ustawy Prawo autorskie) oraz złożeniem oświadczenia o następującej 
treści: „niniejszym oświadczam, iż posiadam pełne autorskie prawa majątkowe do Zdjęcia 
lub/i Opisu  zamieszczonego w komentarzach pod Artykułem. Oświadczam, iż przesłane 
Zdjęcie lub/i Opisu nie narusza majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich. 
Jednocześnie wyrażam zgodę na przeniesienie majątkowych praw autorskich na 
następujących polach eksploatacji: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania nadesłanego 
Zdjęcia lub/i Opisu - wytwarzanie  jakąkolwiek  techniką  jego egzemplarzy, w tym  techniką  
zapisu  magnetycznego, techniką cyfrową, drukarską, audiowizualną, na jakichkolwiek 
nośnikach; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Zdjęcie lub/i Opis 
utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; w 
zakresie rozpowszechniania Zdjęcia lub/i Opisu polegającego na publicznym wykonaniu, 
wystawieniu, odtworzeniu oraz nadawaniu i reemitowaniu, a także publiczne udostępnianie 
zdjęć w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 
wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie, publikowanie w 
wydawnictwach i na stronach internetowych Spółki oraz Blogu, na Profilu FB oraz Profilu 
Instagram. Ponadto wyrażam zgodę na przeniesienie na Spółkę prawa do udzielania zgody na 
wykonywanie praw zależnych.  Spółka mają prawo upoważnić osoby trzecie do korzystania 
z uzyskanych zezwoleń”. 
 
 

§ 4 
NAGRODY 

 
1. Nagrodami w Konkursie są: 



a) dla zdobywcy pierwszego miejsca: pluszowa maskotka oraz zestaw kosmetyków, o wartości 
200 zł. 

b) dla zdobywców od drugiego do piątego miejsca: pluszowa maskotka oraz zestaw, o wartości 
120 zł. 

2. Zdobywcy nagród głównych w Konkursie zostaną wyłonieni przez komisję w składzie: 
autor Bloga oraz pracownicy Działu Marketingu Spółki. 

3. Komisja wybiera pięć najbardziej oryginalnych i zabawnych Zdjęć lub/i Opisów wedle 
wewnętrznych kryteriów. 

4. Każdy Uczestnik może wysłać tylko jedno Zdjęcie lub/i Opis. 
5. Zwycięzcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej w terminie 3 dni od dnia 

rozstrzygnięcia Konkursu pocztą elektroniczną na wskazany w zgłoszeniu adres mailowy. 
Chęć otrzymania nagrody winna być potwierdzona przez Uczestnika w terminie 3 dni od 
dnia otrzymania drogą mailową informacji o przyznaniu nagrody. 

6. Do każdej nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 
odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu 
wygranej w Konkursie, liczonemu od ubruttowionej o należny podatek dochodowy wartości 
danej nagrody (tj. w kwocie stanowiącej 11,11% wartości nagród opisanych w pkt. 1). 
Zwycięzca nagrody zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega 
wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu 
wygranej w Konkursie. 

7. Spółka, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed 
wydaniem Zwycięzcy nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu 
Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. Zwycięzca jest 
zobowiązany przekazać Organizatorowi wszelkie dane, niezbędne do wypełnienia 
obowiązków płatnika. 

8. Przy odbiorze nagrody Zwycięzca nagrody otrzyma do podpisania deklarację odbioru 
nagrody o danej wartości rynkowej, o treści wskazanej w załączniku 1.  

 
 

§ 6 
REKLAMACJE  

 
1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu za 

pośrednictwem, poczty elektronicznej na adres szczesliva@gmail.com jednakże nie później 
niż w terminie 7 od daty zakończenia Konkursu. Po tym terminie, reklamacje nie będą 
rozpatrywane. 

2. Reklamacja winna wskazywać opis przedmiotu reklamacji oraz dane osoby wnoszącej 
reklamację.  

3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania drogą 
elektroniczną. 

 
 

§ 7 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Spółka ma prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to 

pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, jednakże tylko z ważnych przyczyn 
podyktowanych względami organizacyjnymi, ekonomicznymi lub prawnymi. Zmieniony 



Regulamin obowiązuje od chwili jego publikacji na Blogu oraz poinformowaniu o zmianach 
w nim wprowadzonych. 

2. Spółka zastrzega, że przysługuje jej, w sytuacji powzięcia uzasadnionych wątpliwości, 
prawo do weryfikacji czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie, w 
szczególności poprzez przedłożenie stosownych dokumentów w tym zakresie. 

3. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i 
przedmiotowy Regulamin akceptuje. 

4. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.szczesliva.pl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Załącznik 1  
OŚWIADCZENIE ODBIORU NAGRODY 
 
 
Ja, 
…………………………………………………………………………………………oświadczam, 
że w dniu ………………..odebrałem/odebrałam nagrodę w konkursie _____________ 
organizowanym przez ______________. 
Wartość rynkowa nagrody w postaci _______________ wynosi _______ zł. 
Do Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej 
zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie, 
liczonemu od ubruttowionej o należny podatek dochodowy wartości danej Nagrody (tj. w kwocie 
stanowiącej 11,11% wartości nagród opisanych w pkt. 1). Jako Zdobywca Nagrody zgadzam się, że 
kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na moją rzecz, lecz przeznaczona jest 
na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie. 
 
 
Podpis 
 


