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REGULAMIN KONKURSU
„Wygraj bilet na kongres Akademii po Dyplomie Weterynaria 2022”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem  konkursu  pod  nazwą  „Wygraj  bilet  na  kongres  Akademii  po  Dyplomie
Weterynaria 2022” (dalej zwanego „Konkursem”) jest Medical Tribune Polska Sp. z o.o. z
siedzibą  w  Warszawie  (01-797),  ul  Powązkowska  44  c,  zarejestrowaną  w  rejestrze
przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XVI  Wydział  Gospodarczy  KRS,  pod  numerem  KRS:  0000060608,  NIP  521-008-60-45,
REGON: 012603887 (dalej zwana „Organizatorem”).

1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym
„Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.3. Regulamin  Konkursu  jest  dostępny  w  siedzibie  Organizatora  i  na  stronie  internetowej
https://www.multiforumweterynaria.pl/

1.4. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie  osoba fizyczna,  pełnoletnia,  posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych. 

1.5. Konkurs  przeznaczony  jest  wyłącznie  dla  osób  uprawnionych  do  wypisywania  recept  lub
prowadzenia obrotu produktami leczniczymi oraz posiadających prawo wykonywania zawodu.

1.6. Nagrodą przeznaczoną dla laureata Konkursu jest:

- bilet na kongres Akademii po Dyplomie Weterynaria 2022 

1.6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i inne osoby współpracujące przy
organizacji  i  prowadzeniu  Konkursu,  jak  również  członkowie  rodzin  wyżej  wymienionych
osób.

1.7. Organizator powoła trzyosobową komisję (zwaną dalej  „Komisją”),  w skład której  wejdzie
trzech przedstawicieli  Organizatora.  Komisja  zobowiązana  będzie  do  pełnienia  nadzoru nad
przestrzeganiem  postanowień  Regulaminu  przez  uczestników  i  podejmowania  innych
czynności,  wskazanych  w Regulaminie.  W razie  braku  porozumienia  wszystkich  członków
Komisji, decyzje Komisji zapadają większością głosów.

2. ZAŁOŻENIA KONKURSU

2.1. Konkurs  będzie  przeprowadzony  na  profilu  Magazyn  Weterynaryjny  w  serwisie  Facebook
organizowanego w dniach 08-19.09.2021 r.

2.2. Rozwiązanie Konkursu zostanie ogłoszone na stronie internetowej www.magwet.pl  w terminie
nie później niż do dnia 1.10.2021 roku.

3. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

3.1. Organizator  zamieści  w  dniu  06.09.2021  r.  na  profilu  Magazyn  Weterynaryjny  w serwisie
Facebook post konkursowy. 

3.2. Zgłoszenie udziału w Konkursie następuję poprzez spełnienie 3 wymagań konkursowych tj.:

3.2.1.Zakup biletu na kongres Multiforum Weterynaria 2021 w dniach 06-19.09.2021 roku,

3.2.2.Pozostawienie reakcji „like” pod postem konkursowym,

http://www.podyplomie.pl/
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3.2.3.Pozostawienie komentarza: dlaczego chcesz wziąć udział w kongresie Multiforum Weterynaria
2021 pod postem konkursowym.

3.3. Spośród wszystkich Uczestników, którzy spełnili wymagania konkursowe, Komisja wybierze
najciekawszy komentarz zamieszczony pod postem konkursowym i wyłoni Laureata nagrody. 

3.4. Nagroda zostanie przyznana po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie. Organizator
Konkursu  zastrzega  sobie  możliwość  anulowania  przyznania  nagrody  w  przypadku
stwierdzenia, że Uczestnik Konkursu nie spełnia wymagań wskazanych w pkt. 1, ppkt. 1.5. 

3.5. Jedna osoba może wziąć udział w Konkursie, tj. spełnić wymagania konkursowe wskazanych w
pkt. 3.2, ppkt. 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 tylko raz. 

4. DANE OSOBOWE, POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu
przez Organizatora są zawarte w „Polityce Prywatności Medical Tribune Polska” znajdującej
się pod adresem: https://magwet.pl/polityka-prywatnosci

5. PRZYZNAWANIE NAGRÓD

5.1. Laureat  zostanie  wyłoniony  w  wyniku  przeprowadzenia  procedury  opisanej  w  pkt.
3.3 Regulaminu w terminie wskazanym w pkt. 2.2 Regulaminu.

5.2. Laureat zostanie powiadomiony o wygranej w wiadomości prywatnej w serwisie Facebook w
terminie 7 dni od daty rozwiązania Konkursu. Laureat zostanie poproszony o podanie imienia,
nazwiska,  adresu  e-mail,  numeru  PWZ i  adresu  zamieszkania  oraz  wypełnienie  i  odesłanie
załączonego protokołu wygranej (Protokół) w ciągu 7 dni od jego otrzymania, którego wzór
stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, co jest warunkiem odbioru nagrody w Konkursie.

5.3. W przypadku nie przekazania przez laureata, zgodnie z pkt 5.2 powyżej, imienia, nazwiska i
adresu  zamieszkania  oraz  uzupełnionego  i  podpisanego  Protokołu,  prawo  do  otrzymania
nagrody wygasa,  nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora. 

5.4. Organizator Konkursu, obliczy i odprowadzi do właściwego urzędu skarbowego zryczałtowany
podatek dochodowy należny z tytułu wygranej, jeśli dotyczy. Organizator konkursu pokrywa
koszty zryczałtowanego podatku od nagród.

5.5. Nagroda w postaci kodu rabatowego uprawniającego do zakupu biletu na kongres Akademii po
Dyplomie Weterynaria 2022 ze 100%  zniżką zostanie wysłana pocztą elektroniczną na adres e-
mail wskazany przez laureata zgodnie z pkt 5.2 powyżej, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia
spełnienia  przez  laureata  wszystkich  wskazanych  w  Regulaminie  warunków  do  odbioru
nagrody.

5.6. Organizator zastrzega, że nagroda w postaci kodu rabatowego uprawniającego do zakupu biletu
na kongres Akademii po Dyplomie Weterynaria 2022 ze 100%  zniżką  nie podlega zamianie.
Laureatowi nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości
nagrody.

6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

6.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać najpóźniej w terminie  
45  dni  od  dnia  rozwiązania  Konkursu,  tj.  od  ogłoszenia  listy  laureatów zgodnie  z  pkt  2.3
powyżej,  za pośrednictwem poczty elektronicznej  na następujący adres e-mail  Organizatora:
kontakt@magwet.pl, lub w formie pisemnej na adres Organizatora: Medical Tribune Polska, 01-
797  Warszawa, ul Powązkowska 44 c, z dopiskiem o treści:  „Reklamacja – Wygraj bilet na
kongres Akademii po Dyplomie Weterynaria 2022”.

6.2. Reklamacje pisemne należy wysłać listem poleconym. Decyduje data stempla pocztowego.

https://magwet.pl/polityka-prywatnosci
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6.3. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres – w przypadku reklamacji w
formie pisemnej,  adres e-mail podany podczas rejestracji w Konkursie, jak również dokładny
opis i uzasadnienie reklamacji.

6.4. Reklamacje  rozpatrywane  będą  przez  Komisję.  Komisja  będzie  rozpatrywać  reklamacje
uczestników na podstawie Regulaminu. Komisja rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od
dnia jej doręczenia.

6.5. Osoba  zgłaszająca  reklamację  otrzyma  rozstrzygnięcie  Komisji  za  pośrednictwem  poczty
elektronicznej na adres e-mail, z którego przesłała reklamację lub na piśmie na adres podany
przez nią w reklamacji – w zależności od sposobu przesłania reklamacji do Organizatora.

6.6. Regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza żadnych uprawnień konsumentów, które przysługują
im  na  mocy  bezwzględnie  obowiązujących  przepisów  prawa.  W  przypadku  sprzeczności
pomiędzy  postanowieniami  Regulaminu  a  bezwzględnie  obowiązującymi  przepisami  prawa
przyznającym konsumentom określone uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.



4

Załącznik nr 1 do Regulaminu

do regulaminu konkursu „Wygraj bilet na kongres Akademii po Dyplomie Weterynaria 
2022”

 

Warszawa, dn. …………….    2021r.

ul. Powązkowska 44C
Nr tel. 0 800 12-02-93 lub 022 444 24 
44

01-797 Warszawa

Protokół odbioru nagrody 

Nazwisko i Imię:

Data i miejsce urodzenia:

Telefon:

NIP:

PESEL:

Ulica, numer domu / numer mieszkania: 

Kod pocztowy i Miejscowość:

Wartość Nagrody:

Niniejszym kwituje odbiór przyznanej nagrody: 
..............................................................................................................................................Ja, 
niżej podpisany/na oświadczam, że: - wszystkie dane zawarte w niniejszej deklaracji są 
prawdziwe, zgodne z moją wiedzą i są przekazane w dobrej wierze

                                                                   ……………............................................................. 
Podpis Laureata


