REGULAMIN KONKURSU „DRWITT PREMIUM ACTIVE DRINK”
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§ 1. Postanowienia wstępne
Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się
Konkurs „DrWitt Premium Active Drink” (dalej: Konkurs), w szczególności określa warunki
uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki
uczestników Konkursu.
Organizatorem Konkursu jest NuOrder Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna
48/12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla
Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000327152., NIP: 5213522564, REGON: 141730887, kapitał zakładowy: 71.000 zł (dalej:
Organizator).
Fundatorem nagród w Konkursie jest „MGD” – GMW Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Wadowicach, ul. Legionów 37, wpisaną do
Rejestru Przedsiębiorców KRS Sądu Rejonowego w Krakowie XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000271001, NIP: 5511702355, REGON:
070768005 (dalej: Fundator).
Celem konkursu jest promocja produktów Fundatora.

§ 2. Ogólne zasady Konkursu
Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające
pełną zdolność do czynności prawnych.
Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby będące pracownikami Organizatora,
Sponsora, a także osoby spokrewnione lub z powinowacone z administratorem strony
internetowej.
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest akceptacja Regulaminu.
Konkurs jest prowadzony równocześnie na wielu stronach internetowych na których za
zgodą Organizatora nastąpiła publikacja ogłoszenia o Konkursie wraz z zadaniem
konkursowym oraz Regulaminem, zaś rozstrzygnięcie następuje odrębnie dla każdej z
tych Stron.
Uczestnik może brać udział w konkursie wyłącznie w ramach jednej strony internetowej,
zaś na konkretnej stronie internetowej – zgłosić tylko jedną pracę konkursową.
Przyjmowanie prac konkursowych rozpoczyna się w momencie umieszczenia przez
administratora strony informacji o Konkursie, a kończy się w terminie 14 dni od tego
momentu.
Zadanie konkursowe polega na udzieleniu odpowiedzi na pytanie opublikowane na
stronie internetowej wraz z ogłoszeniem o Konkursie przez Administratora, w formie
komentarza pod wpisem zawierającym ogłoszenie o Konkursie.
Nagrodą w Konkursie jest do wyboru jedna z poniższych pozycji:
i. E-book: Jadwiga Górnicka "Wzmacnianie organizmu"
ii. E-book: Paulina Mechło, Jolanta Grzelka "Trening intelektu. Wyćwicz pamięć,
koncentrację i kreatywność w 31 dni"
iii. Audiobook: Stephen R. Covey "7 nawyków skutecznego działania"
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Uczestnik zobowiązany jest do nienaruszania poprzez publikację pracy konkursowej
praw osób trzecich, a w szczególności: majątkowych praw autorskich, osobistych praw
autorskich oraz dóbr osobistych.
Uczestnik zobowiązany jest do niedostarczania innych treści o charakterze
bezprawnym.
W przypadku naruszenia wymienionego w punkcie 9 lub 10, Organizator ma prawo
usunąć prace konkursową Uczestnika i wykluczyć go z udziału w Konkursie.
Oceny prac konkursowych z upoważnienia Organizatora dokonuje jednoosobowo
administrator strony, biorąc pod uwagę kryterium kreatywności udzielonych
odpowiedzi i wybiera dwie najlepsze pod wskazanym kątem odpowiedzi.
Ogłoszenie wyników Konkursu następuje za pośrednictwem komentarza administratora
strony pod wpisem zawierającym ogłoszenia o Konkursie, w terminie 7 dni od upływu
terminu na dokonywanie zgłoszeń.
Uczestnik którego praca konkursowa została uznana za jedną z dwóch najlepszych,
zobowiązany jest powiadomić Organizatora w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia
wyników Konkursu (bezpośrednio lub za pośrednictwem administratora strony
internetowej) o swoim imieniu i nazwisko oraz adresie na który Organizator powinien
dokonać doręczenia nagrody.
Organizator doręcza nagrodę w terminie 30 dni od dnia powiadomienia Organizatora
o adresie do doręczenia nagrody, za pośrednictwem e-maila.
Niepodanie danych umożliwiających wysyłkę do doręczenia w przepisanym terminie
oraz niepodjęcie przesyłki z Nagrodą pomimo jej podwójnego awizowania, skutkuje
utratą prawa do nagrody
§ 3. Postępowanie reklamacyjne
Uczestnik może zgłaszać reklamacje co do sposobu przeprowadzenia Konkursu oraz
nagrody:
i. listownie pod adresem: Nuorder ul. Chłodna 48/12, 00-872 Warszawa
ii. pod adresem poczty elektronicznej: biuro@nuorder.pl
W reklamacji Uczestnik powinien podać dane umożliwiające jego zidentyfikowanie
oraz wskazać na nieprawidłowości w zakresie sposobu przeprowadzenia Konkursu
Organizator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej
otrzymania, a gdyby w przypadkach szczególnie uzasadnionych okazało się to
niemożliwe – do poinformowania w tym terminie Uczestnika o przyczynach tego stanu
rzeczy i o ostatecznym terminie rozpatrzenia reklamacji.
§ 4. Prawo do odstąpienia od udziału w Konkursie
Uczestnikowi przysługuje prawo do odstąpienia od udziału w Konkursie w każdym
czasie w dowolnym momencie, poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej (na
adres: Nuorder ul. Chłodna 48/12, 00-872 Warszawa) lub elektronicznej (na adres:
biuro@nuorder.pl).
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