
Regulamin konkursu  „Co powinno znajdować się w apteczce” organizowanego przez Militaria.pl

na stronie www.militaria-blog.pl.

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.  Organizatorem konkursu o nazwie  „Co powinno znajdować się  w apteczce”,  zwanego dalej

„Konkursem”, jest Militaria.pl sp. z o.o. sp. k. z siedzibą przy ul. Oławskiej 16, 50-123 Wrocław, NIP:

897-175-07-36, KRS: 0000323826, właściciel marki Militaria.pl zwana dalej „Organizatorem”.

2. Konkurs jest przeprowadzany na stronie www.militaria-blog.pl (dalej: „Stronie”).

3. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Konkurs trwa od 26.03.2018 do 03.04.2018 r. 

5.  Niniejszy  regulamin  (zwany  dalej  „Regulaminem")  jest  wiążący  dla  Organizatora  oraz

Uczestników, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora

oraz Uczestników Konkursu.  Konkurs  odbywać się  będzie  zgodnie  z  niniejszym Regulaminem  i

przepisami prawa polskiego.

§ 2 UCZESTNICY 

1. Udział w Konkursie ma charakter dobrowolny i bezpłatny. 

2. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) – z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 – może być

osoba fzyczna, która: 

a) jest pełnoletnia; 

b) posiada dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość; 

c)  Posiada aktywny adres e-mail.

d) posiada adres korespondencyjny na terenie Polski. 

http://www.militaria-blog.pl/
http://www.militaria-blog.pl/


3.  W  Konkursie  nie  mogą  brać  udziału  pracownicy,  współpracownicy  lub  przedstawiciele

Organizatora  oraz  innych  podmiotów  biorących  bezpośredni  udział  w  przygotowaniu  i

przeprowadzeniu Konkursu, w tym pracownicy i współpracownicy oraz członkowie ich rodzin. Przez

członków  rodziny  rozumie  się  na  potrzeby  Konkursu:  wstępnych,  zstępnych,  rodzeństwo,

małżonków, rodziców współmałżonka oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

§ 3 ZASADY KONKURSU 

1. Konkurs jest ogłoszony na stronie https://militariabslog.pl/edc/cobpowinnobznajdowacbsiebwb

apteczce. Polega na wykonaniu zadania konkursowego. Zadanie konkursowe wymaga od 

Uczestnika zamieszczenia komentarza zawierającego wypowiedź, co powinno się znajdować w 

apteczce, oprócz rzeczy wymienionych w artykule pod tym samym adresem. 

2. Zadania konkursowe można zamieszczać od 26.03.2018 do 03.04.2018 r.

3. Uczestnik jest zobowiązany do pozostawienia adresu e-mail w podpisie do komentarza.

4. Warunkami uczestnictwa w Konkursie są łącznie:

a) wykonanie Zadania konkursowego, o którym mowa w ust. 1;

b) zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowanie go,

c) pozostawienie adresu e-mail w komentarzu. Adres e-mail nie jest publicznie ujawniany i będzie 

użyty jedynie do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

5. Dostarczanie przez Uczestnika w Zadaniu konkursowym treści o charakterze bezprawnym lub 

naruszającym prawa osób trzecich jest zakazane.

6. Organizator ma prawo do usunięcia treści Zadania konkursowego albo uniemożliwienia dostępu 

do treści Zadania konkursowego naruszającego niniejszy Regulamin.

7. Organizator w sytuacjach, o których mowa w ustępach 5 i 6, niezwłocznie prześle informację o 

usunięciu treści Zadania konkursowego albo uniemożliwieniu dostępu do treści Zadania 

konkursowego do Uczestnika za pomocą wiadomości wysłanej na adres e-mail zostawiony w 

komentarzu.

8. Uczestnik oświadcza, że: 

a) jest wyłącznym autorem zgłoszonej przez niego odpowiedzi konkursowej, 



b) żadna z osób trzecich nie ma praw i roszczeń do odpowiedzi, 

c) odpowiedź nie stanowi zapożyczenia lub opracowania innego utworu, w rozumieniu ustawy o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 4 NAGRODA i LAUREAT 

1. Nagrodą w Konkursie (dalej: Nagroda) jest apteczka BCB Personal w kolorze Olive. 

2. Nagrodą w Konkursie zostanie wyróżniony 1 Uczestnik (dalej: Laureat). 

3. Nagroda nie podlega wymianie na inną rzecz lub na ekwiwalent pieniężny.

4. Rozstrzygnięcie konkursu i wyłonienie Laureata należy do  Jury składającego się z co najmniej

trzech  pracowników  Działu  Promocji  i  Marketngu  Organizatora,  które  spośród  zgłoszonych

odpowiedzi  na  Zadanie  Konkursowe  wybierze  odpowiedź  spełniającą  kryterium  poprawności,

trafność odpowiedzi, racjonalnie uzasadnioną oraz poprawną pod względem językowym.

5. Informacja o Laureacie, wraz z podaniem jego imienia i nazwiska, zostanie opublikowana przez

Organizatora na blogu pod adresem www.militaria-blog.pl, nie później niż w ciągu 10 dni roboczych

od dnia zakończenia Konkursu. Organizator w wiadomości e-mail przekaże Laureatowi dokładne

informacje  dotyczące  warunków odbioru Nagrody.  Laureaci  konkursu  będą proszeni  o  podanie

danych  do  wysyłki  nagród,  bądź  otrzymają  informacje  dotyczące  osobistego  odbioru  nagrody.

Koszty wysyłki ponosi Organizator. 

6.  Wysyłka  Nagrody  nastąpi  najpóźniej  do  7  dni  od  otrzymania  przez  Organizatora  danych

adresowych  Uczestnika.

7.  Jeżeli  Laureat  nie  odbierze  Nagrody  w  terminie  30  dni  od  zakończenia  Konkursu,  Nagroda

przepada na rzecz Organizatora.



§ 6 DANE OSOBOWE 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. 

2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez  Organizatora zgodnie z przepisami ustawy

z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.). 

3. Dane osobowe Uczestników zostaną wykorzystane wyłącznie w celach związanych z organizacją

Konkursu. 

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych

jest dobrowolne, przy czym także niezbędne na potrzeby wzięcia udziału w Konkursie. 

5. Uczestnik zgłaszając swój udział w Konkursie wyraża zgodę na opublikowanie (wyświetlanie) jego

Imienia i nazwiska na stronie www.militaria-blog.pl w zakresie związanym z organizacją Konkursu. 

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1.  Regulamin  niniejszego  Konkursu  jest  dostępny  do  wglądu  na  Stronie  https://militariab

slog.pl/edc/cobpowinnobznajdowacbsiebwbapteczce. 

2. Zgłaszając swój udział w Konkursie, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu

zawarte w niniejszym Regulaminie oraz potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają

go do udziału w Konkursie.  Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się z

niniejszym regulaminem. 

3. Zastrzega się, że uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym

także prawa do żądania wydania Nagrody, Uczestnik nie może przenieść na inne osoby.

4.  Naruszenie  przez  Uczestnika  któregokolwiek  z  postanowień  niniejszego  Regulaminu,  w

szczególności  niepodanie  danych,  podanie  nieprawdziwych  danych,  złożenie  nieprawdziwych

oświadczeń,  naruszenie  przepisów  prawa  w  związku  z  uczestnictwem  w  Konkursie  upoważnia



Organizatora do wyłączenia Uczestnika z Konkursu oraz skutkuje utratą prawa do Nagrody, choćby

Uczestnik spełnił inne warunki przewidziane postanowieniami niniejszego Regulaminu.

5. Reklamacje, co do przebiegu Konkursu, powinny być zgłaszane pisemnie na adres siedziby 

Organizatora z dopiskiem „Konkurs Co powinno znajdować się w apteczce” lub za pośrednictwem 

wiadomości e-mail na adres zapytania@militaria.pl. Reklamację należy zgłosić w miarę możliwości 

niezwłocznie od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji.

6. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data dotarcia reklamacji do Organizatora.

7. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, adres e-mail, który został użyty do  

zgłoszenia do Konkursu, adres do korespondencji, nr telefonu oraz dokładny opis i wskazanie 

przyczyny reklamacji.

8. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikowi Konkursu.

9. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu, wszelkie materiały 

promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

10. Koordynatorem Konkursu ze strony Organizatora jest Dział Promocji i Marketngu, z którym 

można kontaktować się pod adresem e-mail zapytania@militaria.pl

11. Wszelkie ewentualne spory powstałe w związku z Konkursem rozwiązywane będą przez 

Organizatora i Uczestników polubownie. W razie niedojścia do porozumienia w tym trybie w 

terminie 14 dni od dnia pisemnego wezwania przez jedną ze stron do polubownego załatwienia 

sprawy, spór podlegać będzie rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy zgodnie z przepisami kodeksu 

postępowania cywilnego.

mailto:zapytania@militaria.pl

