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Regulamin konkursu pt. „Gazetka Problem z Głowy” 

 
 

I. Organizator konkursu 

 
Organizatorem konkursu „Gazetka Problem z Głowy” (zwanego dalej „Konkurs”) jest Adliner Sp. z o.o.,  
z siedzibą w Warszawie przy ul. Locci 18, 02-928 Warszawa, aimc@aimc.pl wpisana do Rejestru 
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy  
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000043544, NIP 951-19-34-659, o kapitale 
zakładowym w wysokości 300 000,00 zł w pełni wpłaconym, zwana dalej „Organizatorem”. 
 
Konkurs prowadzony jest na zlecenie firmy Omega Pharma Poland sp. z o.o.  
z siedzibą w Warszawie przy Al. Niepodległości 18, 02-652, Warszawa, wpisanej do Rejestru 
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, 
XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000085425, NIP: 7270126683, 
zwana dalej „Omega Pharma”; 
 
 
 

II. Postanowienia Ogólne  
 

1. Konkurs prowadzony jest w oparciu o niniejszy Regulamin („Regulamin”) na terenie Rzeczpospolitej 
Polskiej. 

2. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu, zasady uczestnictwa w Konkursie, 
nagrody, sposób wyłonienia Zwycięzców Konkursu oraz przekazania im przyznanych nagród, a także 
tryb reklamacji. 

3. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na www.problem-z-glowy.pl.  
4. Konkurs nie jest gra losową w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 (Dz. U. z 

2015 r., poz. 612) i nie podlega regulacjom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych tej 
ustawy. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie, z tym,  
że nie mogą ̨one pogarszać ́sytuacji uczestnika, który przystąpił do konkursu przed dokonaniem zmiany. 

6. Konkurs będzie trwał w dniach od 26 października 2017 r. do 15 grudnia 2017 r. 
 

 

III. Fundator nagród 

 

1. Fundatorem nagród w konkursie jest Omega Pharma Poland sp. z o.o. 

 
IV. Warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie 

 
1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy Koordynator („Koordynator”), który wypełni formularz 

zgłoszeniowy do Konkursu umieszczony na stronie www.problem-z-glowy.pl.  
2. Nadesłanie zgłoszenia do Konkursu („Zgłoszenie do Konkursu”) jest równoznacznym potwierdzeniem 

uczestnictwa w Konkursie i zaakceptowaniem zasad niniejszego Regulaminu. 
3. Koordynator zgłaszając się do Konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie pracy do celów 

marketingowych przez Organizatora.  
4. Żeby wziąć udział w Konkursie, Koordynator musi przygotować „Gazetkę Problem z Głowy” dotyczącą 

problemu wszawicy w szkołach.  

http://www.problem-z-glowy.pl/
http://www.problem-z-glowy.pl/
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5. Koordynator oświadcza, że posiada wszelkie prawa autorskie do Pracy, oraz że Praca nie narusza dóbr 
osobistych, praw autorskich, praw do znaków towarowych, praw umownych ani żadnych innych praw 
osób trzecich.  

6. Wysyłając Pracę Koordynator udziela Organizatorowi nieodpłatnej i niewyłącznej licencji  
na wykorzystywanie Pracy poprzez jej udostępnianie w Internecie.  

7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy lub przedstawiciele Organizatora lub Omega Pharma oraz inne 
podmioty biorące bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, a także wstępni, zstępni, 
małżonkowie, rodzeństwo, rodzeństwo wstępnych, zstępni rodzeństwa, osobowy pozostające w faktycznym 
pożyciu i osoby pozostające w stosunku przysposobienia z pracownikami i przedstawicielami Organizatora, 
Omega Pharma oraz wyżej określonych podmiotów. 

 
V. Przedmiot Konkursu  

 
 

1. Celem Konkursu jest nagrodzenie najciekawszych „Gazetek Problem z Głowy”(dalej: „Praca”).  
2. Praca może być wykonana dowolną techniką plastyczną, może to być rysunek, wyklejanka, rzeźba  

lub kolaż zdjęć lub każda inna będąca pracą plastyczną spełniająca funkcję Gazetki Szkolnej. 
3. Praca może być wykonana wyłącznie przez Koordynatorów Programu w szkole oraz Uczniów szkoły 

biorącej udział w Programie.  
4. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania Prac niespełniających opisanych powyżej 

wymogów. 
5. Praca nie może zawierać jakichkolwiek rozpoznawalnych produktów, znaków towarowych, logo itp.  

za wyjątkiem produktów i logo Paranit®. Organizator ma prawo do dyskwalifikacji prac zawierających 
jakiekolwiek produkty, znaki towarowe, logo itp.  inne niż produkty i logo Paranit®. 

6. W przypadku, gdy Praca zawierać będzie jakikolwiek wizerunek osób fizycznych, Koordynator zapewnia, 
że osoby te wyraziły zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w Pracy i zgłoszenie jej  
do Konkursu. Koordynator ponosi wyłączną odpowiedzialność za jakiekolwiek roszczenia osób, o 
których mowa w poprzednim zdaniu. 

7. Praca nie może zawierać treści o charakterze bezprawnym. 
 
VI. Nadsyłanie Prac Konkursowych 

 
1. Koordynator chcący uczestniczyć w Konkursie dla Koordynatorów zamieszcza zdjęcie Pracy  

za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie internetowej www.problem-z-
glowy.pl („Strona Internetowa”). 

2. Formularz zgłoszeniowy dostępny będzie od dnia 26 października 2017 r. od godziny 12:00 do dnia  
15 grudnia 2017 roku do godziny 12:00.  

3. Prace będą weryfikowane przez Organizatora. Zgłoszenia zgodne z Regulaminem będą akceptowane 
oraz umieszczane w galerii konkursowej w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach 
10:00-16:00, w ciągu 72 godzin od nadesłania zgłoszenia przez Uczestnika. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania Zgłoszeń niezgodnych z Regulaminem. 

VII. Terminy Konkursu oraz zasady przyznawania nagród 

1. Zdjęcia Pracy należy zgłaszać w od dnia 26 października 2017 r. od godziny 12:00 do dnia  
15 grudnia 2017 roku do godziny 12:00.  

2. Wyniki Konkursu opublikowane zostaną na Stronie Internetowej 22 grudnia 2017 r. o godzinie 14:00.  
3. Szczegółowa lista i opis nagród znajduje się w punkcie IX Regulaminu. 
4. Jury dokona wyboru najciekawszych Prac wszystkich Prac biorących udział w Konkursie. 

http://www.problem-z-glowy.pl/
http://www.problem-z-glowy.pl/
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5. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania 
oceny prawidłowości Zgłoszeń oraz wyłonienia zwycięzcy Konkursu, Organizator powoła Komisję 
Konkursową składającą się z:  

a) 1 Przedstawiciela ze strony Organizatora 
b) 2 Przedstawicieli ze strony Omega Pharma 

6. Przy wyborze zwycięzcy Konkursu, Komisja Konkursowa będzie kierować się subiektywną oceną 
kreatywności i oryginalności Pracy, dopasowania do charakteru Konkursu i tematyki w nim poruszanej 
oraz jej zgodność z wymaganiami zawartymi w niniejszym Regulaminie. 

7. Zwycięzcy Konkursu powiadomieni zostaną o wygranej drogą e-mailową przez Organizatora. W 
przypadku braku dostatecznej ilości Zgłoszeń spełniających wymagania przewidziane w niniejszym 
Regulaminie, w szczególności niskiego poziomu merytorycznego Prac, Komisja zastrzega sobie prawo 
do niewyłonienia Zwycięzców Konkursu. 

 
 
 

VIII. Dane osobowe 
1. Udział w Konkursie wymaga podania następujących danych Uczestnika: 

a. Imię i nazwisko Koordynatora 
b. Adres Szkoły  
c. Numer telefonu do Szkoły/Koordynatora 
d. Adres e-mail do Szkoły/Koordynatora 

2. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu prawidłowego 
przeprowadzenia Konkursu, w tym przede wszystkim w celu kwalifikacji do udziału w Konkursie oraz 
wyłonienia zwycięzców Konkursu i wydania nagród, po czym zostaną niezwłocznie, w całości i 
bezpowrotnie usunięte. 

3. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.,  
Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) informujemy, iż administratorem danych osobowych przetwarzanych  
w ramach Konkursu jest Organizator .  

4. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów 
prawa. 

5. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie, przy czym podanie danych jest warunkiem uzyskania 
możliwości wzięcia udziału w Konkursie.  

6. Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę Uczestnika na komunikowanie się z nim przez Organizatora 
lub podmiot upoważniony przez Organizatora w związku z Konkursem poprzez e-mail lub drogą 
telefoniczną. 

7. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności  
do przesyłania korespondencji związanej z Konkursem, przekazania Nagrody i ogłoszenia wyników 
Konkursu. 

8. Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych, jak również prawo do ich zmiany, poprawienia, 
żądania ich usunięcia oraz do zgłoszenia sprzeciwu co do ich przetwarzania. 
 

 

 

IX. Nagradzanie w ramach Konkursu  
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1. Nagroda gwarantowana dla wszystkich uczestników konkursu w postaci zestawu Produktów Paranit 
o wartości 180,63 zł brutto1 

2. Komisja Konkursowa wybierze 3 (słownie: trzy) najlepsze Prace, których autorzy zostaną nagrodzeni 
nagrodą rzeczową w postaci Bonów Sodexo, odpowiednio: 

 i. Nagroda Główna za pierwsze miejsce: Bon Sodexo o wartości 500 zł. 
II. Nagroda za drugie miejsce: Bon Sodexo o wartości 300 zł. 
III. Nagroda za trzecie miejsce: Bon Sodexo o wartości 200 zł. 

 
 
 

X. Wysyłka Nagród 
 

1. Organizator zobowiązuje się do wysłania nagród do laureatów w terminie do 28 lutego 2018 r. 
2. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy. 
3. Nagrody do laureatów Konkursu będą wysłane przez Organizatora za pośrednictwem Poczty Polskiej  

lub firmy kurierskiej. 
4. Organizator przesyła nagrodę Zwycięzcy, na wyłączny koszt Organizatora, na adres podany przez 

Zwycięzcę. 
5. Za dzień wysłania Nagrody rozumie się datę nadania przez Organizatora przesyłki z Nagrodą  

w placówce Poczty Polskiej lub w firmie kurierskiej. 
6. Nagroda zostanie wysłana za pośrednictwem firmy kurierskiej, a informacja o jej dostarczeniu zostanie 

przesłana na numer telefonu podany przy rejestracji. W przypadku nieodebrania nagrody wysyłka 
zostanie ponowiona po 5 dniach. W przypadku powtórnego nieodebrania nagrody należy osobiście 
odebrać nagrodę w siedzibie Organizatora w terminie 30 dni od powtórnej wysyłki.  

 

XI. Postępowanie reklamacyjne 
 

1. Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo złożenia reklamacji. 
2. Reklamacja może być złożona wyłącznie do 30 stycznia 2017 r. (decyduje data doręczenia pisemnej 

reklamacji do adresata, wskazanego w ust. 3 poniżej). Reklamacje zgłoszone po upływie wyżej 
określonego terminu nie będą rozpatrywane. 

3. Reklamacje należy składać w formie pisemnej, listem poleconym na adres: Adliner sp. z o. o. ul. Locci 
18; 02-928 Warszawa z obligatoryjnym dopiskiem na kopercie: Konkurs „Gazetka Problem z Głowy” – 
reklamacja. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres nadawcy, nr telefonu, adres  
e-mail, jak również dokładny opis i powód reklamacji. 

4. Organizator Konkursu będzie rozpatrywać reklamacje niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 
30 dni od dnia otrzymania. Organizator powiadomi zainteresowanych o wyniku rozpatrzenia reklamacji 
listem poleconym. 

5. W przypadku braku akceptacji przez Uczestnika stanowiska przedstawionego w odpowiedzi  
na reklamację, Uczestnik może dochodzić swoich praw na zasadach ogólnych. 
 

 

XII. Postanowienia końcowe 
 

1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego 
oraz przepisy ustawy o prawie autorskim. 

                                                           

1
 *Średnia cena jednostkowa za Paranit Wykrywacz Wszawicy i Paranit Szampon Lecznicy według danych IMS, z dnia: 18.09.2017 

r. 
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2. Regulamin Konkursu dostępny jest na Stronie Internetowej http://www.problem-z-glowy.pl/, jak 
również w siedzibie Omega Pharma oraz w siedzibie Organizatora. Regulamin udostępniany jest 
również każdemu Uczestnikowi Konkursu indywidualnie w momencie rejestracji udziału Uczestnika w 
Konkursie. 

 


