
Regulamin konkursu „Zostań copywriterem – wymyśl hasło reklamowe”

§ 1.

Postanowienia ogólne

1.Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki, zasady oraz czas trwania konkursu „Zostań 
copywriterem – wymyśl hasło reklamowe” („Konkurs”).

2.Organizatorem Konkursu („Organizator”) jest

Virdepol Sp. z o.o. z siedzibą  w Katowicach, ul. Kolejowa 57 40-602, NIP 633-21-28-472,

3. Konkurs jest przeprowadzony na stronie internetowej Organizatora: www.virde.pl a informacje o 
nim będą przekazywane także na portalu społecznościowym Facebook.com, na fan page 
Organizatora: www.facebook.com/VirdePolska 

4. Na potrzeby Konkursu przyjmuje się następujące definicje:

1. „Fan” - osoba, która dołączyła do grona osób lubiących Fan Page Organizatora na portalu 
Facebook przez zaznaczenie opcji „Lubię to” odnoszącej się do tej Fan Page na portalu Facebook

2. „Uczestnik” – osoba fizyczna biorąca udział w Konkursie, spełniająca wymagania wskazane w §3 
ust 1 Regulaminu

3. „Konkurs” – akcja opisana Regulaminem

4. „Aktywność” – zredagowanie hasła reklamowego na temat określonego produktu i przesłanie go 
Organizatorowi na podany adres email. 

5. „Laureaci Konkursu” – 3 Uczestników, którzy zredagują najciekawsze hasła reklamowe według 
oceny Organizatora

6. „Nagroda” – nagroda opisana w § 7 Regulaminu

7. „Okres” – czas trwania Konkursu wskazany w § 2 Regulaminu.

§ 2.

Czas trwania Konkursu

1.Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i trwa od dnia 18 marca 2013 r. do 
dnia 24 marca 2013 r. do godziny 23.59

§ 3.

Uczestnicy Konkursu

1. W Konkursie może wziąć udział Uczestnik będący osobą fizyczną, który:

•posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

•posiada konto na portalu Facebook.com,

•posiada status „Fana” Fan Page www.facebook.com/VirdePolska na portalu Facebook.com,

•poprawnie wykona Aktywność,

•wyrazi zgodę na zamieszczenie na Fan Page swojego imienia i nazwiska w razie przyznania mu 
Nagrody – wzięcie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem takiej zgody.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz członkowie 
ich najbliższych rodzin.

http://www.facebook.com/VirdePolska
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3. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

4. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem. 
Organizator oświadcza, że tekst niniejszego Regulaminu jest dostępny na www.virde.pl. 

Wzięcie udziału w Konkursie będzie równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem i jego 
akceptacją oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu 
przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz dystrybucji Nagród zgodnie z § 7 Regulaminu.

5. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, 
administrowany ani stowarzyszony z serwisem Facebook. Facebook jest znakiem towarowym 
zastrzeżonym przez Facebook Inc. Informacje podawane przez Uczestnika są informacjami 
podawanymi Organizatorowi, a nie Facebook Inc., będą one wykorzystane wyłącznie w celu 
przeprowadzenia Konkursu.

§ 4.

Zasady Konkursu

1. Zadaniem Uczestnika jest zredagowanie i przesłanie Organizatorowi hasła reklamowego 
produktu ULGIN  występującego w dwóch wersjach hot oraz cold: 

http://www.apteka-sklep.pl/ulgin-cold-200ml-p-35.html

http://www.apteka-sklep.pl/ulgin-hot-200ml-p-36.html

Tekst należy wysyłać na adres marketing@virde.pl.

2.Organizator dokona oceny i wybierze według swojego uznania 3 najlepsze hasła konkursowe.

§ 5.

Lauraci Konkursu i nagrody.

1 nagroda – bon na zakupy w sklepie Virde  www.apteka-sklep.pl o wartości 250 zł

2 nagroda – bon na zakupy w sklepie Virde  www.apteka-sklep.pl o wartości 150 zł

3 nagroda – bon na zakupy w sklepie Virde  www.apteka-sklep.pl o wartości 50zł

2. Uczestnik może otrzymać maksymalnie jedną Nagrodę w Okresie trwania Konkursu.

3. Laureaci Konkursu zostaną ogłoszeni na Fan Page do końca dnia 27 marca 2013r. Zwycięzcy 
zostaną poproszeni o przesłanie drogą emailową danych do wysyłki nagród. 

4. Jeśli Organizator nie otrzyma danych od Laureata Konkursu danych do wysyłki Nagrody w ciągu 
7 dni Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody innemu Uczestnikowi.

5. W wypadku rezygnacji przez Laureata Konkursu z odbioru Nagrody, Organizator nie będzie 
zobowiązany do przekazania Nagrody.

6. Nagrody zostaną przesłane indywidualnie do każdego ze Zwycięzców drogą pocztową lub 
przesyłką kurierską. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont Laureatów Konkursu pod kątem 
zgodności postępowania Uczestników z zapisami niniejszego Regulaminu. Jeśli któryś ze Laureatów 
Konkursu zostanie zdyskwalifikowany przez Organizatora, wówczas traci on prawo do Nagrody, a 
Nagroda nie zostaje wydana i pozostaje własnością Organizatora.

8. Nagrody nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną ani inną nagrodę rzeczową.
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§ 6.

Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące niniejszego Konkursu można przesyłać w formie pisemnej na adres 
Organizatora: Virdepol Sp. z o.o. z siedzibą  w Katowicach, ul. Kolejowa 57 40-602  w terminie nie 
późniejszym niż 14 dni od daty zdarzenie będącego podstawą reklamacji.

2. Reklamacje doręczone po terminie określonym w ust. 1 nie będą rozpatrywane.

3. Decyzje dotyczące zgłoszonych reklamacji podejmowane są przez Organizatora.

4. Uczestnik zgłaszający reklamację informowany jest o wyniku postępowania reklamacyjnego 
pisemnie lub pocztą elektroniczną.

§ 7. 

Dane Osobowe

1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywać się będzie na zasadach przewidzianych 
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z 
późn. zm.).

2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu będzie 
Organizator Konkursu. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych 
przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu.

3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do wydania Nagrody. 
Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo domagania się ich poprawienia oraz 
żądania usunięcia.

4. Dane osobowe Uczestników po zakończeniu Konkursu zostaną usunięte.

§ 8.

Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne nieleżące po 
stronie Organizatora.

3. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i 
reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników i 
Organizatora regulowany i oceniany jest na podstawie zapisów niniejszego Regulaminu.

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie 
warunków uczestnictwa w Konkursie.

5. Zarówno Uczestnicy jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów 
powstałych na tle Regulaminu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.

6. Obowiązująca wersja Regulaminu będzie dostępna na stronie www.virde.pl

http://www.virde.pl/

