
Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki, na 
jakich jest przeprowadzany Konkurs „Święta Bożego Narodzenia z 
HilfeMed” (zwany dalej „Konkursem”), jak również prawa i obowiązki 
Organizatora Konkursu oraz Uczestników Konkursu. 

I Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Konkursu na profilu Facebook jest Hilfemed sp. z o.o., ul. 
Hubska 96-100, lok. 117, 50-502 Wrocław, NIP: 8992853111. 

2. Fundatorem nagrody jest Organizator. 
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez 

Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez 
Facebook, Inc. 

4. Konkurs jest prowadzony na 
stronie www.facebook.com/hilfemed123 (zwanej dalej “Fanpage”). 

5. Uczestnik – osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do 
czynności prawnych, która dobrowolnie bierze udział w konkursie i 
spełnia wszystkie jego warunki. 

6. Nadzorem nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu (udzielaniem 
informacji i rozpatrywaniem reklamacji), zajmują się pracownicy 
Organizatora. 

II Warunki uczestnictwa 

1. W Konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli Uczestnik 
powinien mieć skończone 18 lat. 

2. Warunkiem udziału w Konkursie jest posiadanie zweryfikowanego 
konta w serwisie Facebook. 

3. W Konkursie mogą brać udział osoby, które spełniają poniże warunki: 

• Polubiły Fanpage „Hilfemed” na 
Facebooku facebook.com/hilfemed123, 

• Odpowiedziały na zadanie konkursowe, pod postem dotyczącym 
Konkursu. 

• Udostępniły post konkursowy, na swojej tablicy. 

4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy biurowi Organizatora. 
5. Konkurs trwa od 05.12 do 08.12 do godziny: 23:59. 
6. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 09.12 do godziny 16:00 za 

pośrednictwem Fanpage’a. 

http://www.facebook.com/hilfemed123
http://www.facebook.com/hilfemed123


7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe 
zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka. 

III Uczestnik oświadcza, ze: 

1. Wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię i nazwisko 
Uczestnika) dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie. 

2. Zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym 
również regulaminu Facebooka. 

3. Jest autorem opublikowanego przez siebie komentarza, 
4. Poprzez opublikowanie zdjęcia konkursowego, uczestnik Konkursu 

oświadcza, że opublikowane zdjęcie nie narusza przepisów prawa, ani 
prawnie chronionych dóbr osób trzecich. 

IV Zadanie konkursowe 

1. Zadanie konkursowe polega na umieszczeniu, w formie komentarza pod 
postem na Facebooku  
(https://www.facebook.com/hilfemed/posts/pfbid0t7tzHNkWmKa9194UH5PcX9pJJAw

aS7ppjFA1R6PPqqBcB3RgQE4tVC4TfgwpNQLWl ) odpowiedzi na pytanie: Bez 
jakiego dania nie wyobrażasz sobie Świąt Bożego Narodzenia i 
dlaczego?  

2. W konkursie zostanie wyłonione pierwsze, drugie i trzecie miejsce. 
3. Spośród uczestników spełniających warunki określone w Regulaminie, 

jury wskaże Zwycięzców danej edycji Konkursu, którzy opublikowali 
najciekawsze, w ocenie jury, komentarze. 

4. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora. 
5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach 

odbioru Nagrody, za pośrednictwem wiadomości wysłanej na 
Facebooku i oznaczeniem w komentarzu pod postem z konkursem. 

V Nagroda 

1. Nagrody w konkursie: 

• Za zajęcie pierwszego miejsca: komplet czterech garnków ze stali 
nierdzewnej Tadar Kaja. 

• Za zajęcie drugiego miejsca: zestaw okrągłych tortownic firmy Tadar: 
24 cm, 26 cm 28 cm. 
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• Za zajęcie trzeciego miejsca: łopatka kuchenna, pędzelek silikonowy 
oraz dwie silikonowe łapki firmy Tadar. 

2. Nagrodę można odebrać osobiście w siedzibie firmy (ul. Hubska 96-
100, lok. 117, Wrocław 50-502) lub może zostać przesłana pocztą. 

3. Organizator ma prawo podać dane (imię i nazwisko) zwycięzcy na 
Fanpage’u. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości 
przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W 
takim przypadku nagroda przepada. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane 
podane przy pytaniu o dane do wysyłki nagrody, w szczególności za 
zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, 
któremu przyznano nagrodę. 

6. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby 
wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w 
szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w 
serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu. 

7. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu 
ekwiwalent pieniężny, ani jakiekolwiek inne nagrody. 

VI Reklamacje 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, 
Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie do dnia rozstrzygnięcia Konkursu. 

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje 
skutków prawnych. 

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres 
Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja 
powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z 
dopiskiem “Konkurs - Święta Bożego Narodzenia z HilfeMed” 

4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni od daty 
zgłoszenia. 

VII Ochrona danych osobowych 

1. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę, aby ich dane osobowe były 
przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia 
zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody. 



2. Przetwarzanie danych, o których mowa, obejmuje publikację imienia i 
nazwiska Zwycięzcy na profilu na portalu Facebook. 

VIII Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w 
trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na 
Fanpage’u. 

 


