Regulamin konkursu pod nazwą
„Dołącz do zabawy z DrWitt”
1.POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Dołącz do zabawy z DrWitt ” (dalej zwanego:
„Konkursem”) jest spółka „Edipresse - Wizaż” Sp.z.o.o. z siedzibą w Warszawie, ul.
Wiejska 19, 00-480 Warszawa (dalej zwana: „Organizatorem”).
1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej
zwanym: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
1.4. Uczestnikiem Konkursu może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Polski (dalej zwana „Uczestnikiem”).
1.5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i realizatorów oraz inne
osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również członkowie rodzin w/w
pracowników i współpracowników.
1.6 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w
przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na
organizowanie Konkursu.
1.7 Nagrody przeznaczone dla laureatów Konkursu to:
a) 33 nagrody w grupie z najwyższym wynikiem:
a. 3 najwyższe wyniki w grupie: zestaw soków DrWitt oraz opaska fitness Garmin
Vivosmart o wartości 729zł brutto
b.30 kolejnych wyników w grupie: zestaw soków DrWitt
b) 32 nagrody w grupie z drugim najwyższym wynikiem:
a. 2 najwyższe wyniki w grupie: zestaw soków DrWitt oraz opaska fitness Garmin
Vivosmart o wartości 729zł brutto
b.30 kolejnych wyników w grupie: zestaw soków DrWitt
c) 31 nagród w grupie z trzecim najwyższym wynikiem:
a. 1 najwyższy wynik w grupie: zestaw soków DrWitt oraz opaska fitness Garmin
Vivosmart o wartości 729zł brutto
b. 30 kolejnych wyników w grupie: zestaw soków DrWitt
1.8 Fundatorem nagród i przyrzekającym nagrodę jest Edipresse – Wizaż Sp. z o.o., ul.
Wiejska 19, 00-480 Warszawa.
2. ZAŁOŻENIA KONKURSU

2.1. Konkurs

zostanie

przeprowadzony

http://wizaz.pl/akcje/drwitt/rusz-sie-po-zdrowie/
2.2

Konkurs będzie trwał w dniach 09.02- 22.02.2014.

na

stronie

internetowej

2.3

Wyniki Konkursu i Lista Laureatów zawierająca nicki zostaną ogłoszone na stronie
internetowej http://wizaz.pl/akcje/drwitt/rusz-sie-po-zdrowie/ w terminie nie później
niż 7 dni od ostatniego dnia czasu trwania Konkursu.

3. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU:

3.1.

Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik musi:
a) posiadać swoje konto w serwisie wizaz.pl
b) zalogować się na swoim koncie w serwisie wizaz.pl
c) wpisać dane teleadresowe niezbędne do wysyłki nagród
d) zaakceptować treść Regulaminu
e) zamieścić w swoim podpisie na forum wizaz.pl lub na innych stronach
internetowych poza wizaz.pl baner bądź link konkursowy oraz zebrać jak
największą ilość kwalifikowanych kliknięć

3.2.

Kliknięcia kwalifikowane to takie, które oprogramowanie rozpoznaje jako kliknięcia
nowych osób; kliknięciem kwalifikowanym jest tylko takie, które nastąpiło
gdziekolwiek na stronach internetowych www.

Uwaga! Klikanie za pomocą

komunikatorów, maili jak też odświeżanie ekranu głosowania nie są zdarzeniami,
które system zakwalifikuje. Aby system zakwalifikował zdarzenie:
a)

Należy przejść na stronę konkursową za pomocą banera za pomocą kliknięcia
w baner,

b)

Tylko jedno kliknięcie w banner z danego IP dziennie powoduje dodanie
punktu,

3.3.

Laureatów Konkursu w liczbie 96, zostaną osoby, które w dniu 02.03.2015 spełnią
warunki opisane w punkcie 3.4. Ranking laureatów będzie dostępny on-line pod
adresem: http://wizaz.pl/akcje/drwitt/rusz-sie-po-zdrowie/

3.4.

Ranking laureatów będzie uwzględniał rywalizację między Uczestnikami. Laureatami
konkursu zostają kolejno:
a)

b)

33 osoby w grupie z najwyższym wynikiem:
- 3 osoby z najwyższym wynikiem w grupie, które otrzymają zestaw soków
DrWitt oraz opaska fitness Garmin Vivosmart o wartości 729zł brutto
- 30 osób z kolejnymi najwyższymi wynikami w grupie, które otrzymają zestaw
soków DrWitt
32 osoby w grupie z drugim najwyższym wynikiem:
- 2 osoby z najwyższym wynikiem w grupie, które otrzymają zestaw soków
DrWitt oraz opaska fitness Garmin Vivosmart o wartości 729zł brutto
- 30 osób z kolejnymi najwyższymi wynikami w grupie, które otrzymają
zestaw soków DrWitt

c)

31 osób w grupie z trzecim najwyższym wynikiem:
- 1 osoba z najwyższym wynikiem w grupie, które otrzymają zestaw soków
DrWitt oraz opaska fitness Garmin Vivosmart o wartości 729zł brutto
- 30 osób z kolejnymi najwyższymi wynikami w grupie, które otrzymają
zestaw soków DrWitt

3.5.

Jedna osoba może wziąć udział w Konkursie jeden raz.

3.6.

Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu jest
równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika oświadczenia w przedmiocie akceptacji
niniejszego Regulaminu.

3.7.

Organizator zastrzega sobie prawo do korekcji wyników w przypadku uzasadnionych
prób oszustwa. Manipulowanie wynikami konkursu rozumiane jako oszukiwanie
programu kwalifikującego kliknięcia będzie karane usunięciem uczestnika z konkursu
bez ostrzeżenia.
4. PRZYZNAWANIE NAGRÓD:

4.1.

Zwycięzcy wyłonieni zostaną w wyniku realizacji procedury opisanej w pkt. 3.4
Regulaminu w terminie najpóźniej do dnia wskazanego w pkt 2.3 Regulaminu.

4.2.

Zwycięzcy powiadomieni zostaną o wygranej poprzez ogłoszenie wyników na stronie
konkursowej http://wizaz.pl/akcje/drwitt/rusz-sie-po-zdrowie/

4.3.

W przypadku rezygnacji przez laureata z nagrody, prawo do otrzymania nagrody
wygasa. Organizator jest uprawniony do przeznaczenia nagrody dla kolejnego laureata
wyłonionego zgodnie z niniejszym Regulaminem.

4.4.

Nagrody do poszczególnych laureatów wysłane zostaną pocztą lub przesyłką
kurierską na koszt Organizatora pod adres zamieszkania wskazany przez laureata w
formularzu teleadresowym. Nagrody zostaną wysłane nie później niż 28 dni od dnia
zakończenia zbierania danych adresowych.

4.5.

W przypadku nie podjęcia przez laureata nagrody w terminie 14 dni od dnia
postawienia jej do dyspozycji laureata, prawo do nagrody wygasa.

4.6.

Organizator zastrzega, że nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość
pieniężną.

4.7.

Każdy Zwycięzca ma prawo tylko do jednej nagrody.

5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

5.1.

W celu umożliwienia jak najszybszej dyskwalifikacji osób łamiących zasady
konkursu, prosimy o zgłaszanie przypadków łamania regulaminu przez uczestników
biorących udział w konkursie, niezwłocznie na adres mailowy konkursy@edipresse.pl

5.2.

Reklamacje dotyczące Konkursu, po jego zakończeniu uczestnicy powinni zgłaszać w
formie

pisemnej

w

terminie

30

dni

od

dnia

publikacji

na

stronie

http://wizaz.pl/akcje/drwitt/rusz-sie-po-zdrowie/ na adres Organizatora: „Edipresse
Wizaż” Sp.z.o.o., 00-480 Warszawa, ul. Wiejska 19 z dopiskiem o treści: Reklamacja
– DrWitt. Reklamacje należy wysłać listem poleconym. Decyduje data stempla
pocztowego.
5.3.

Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres (tylko w przypadku
reklamacji zgłaszanych w formie pisemnej) i numer telefonu, jak również dokładny
opis i uzasadnienie reklamacji.

5.4.

Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną (dalej zwaną:
„Komisją") powołaną przez Organizatora.

5.5.

Komisja rozpatrywać będzie reklamacje uczestników na podstawie niniejszego
Regulaminu.

5.6.

Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 7 dni.

5.7.

Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie (w przypadku
zgłoszenia reklamacji w formie pisemnej) na adres podany przy zgłaszaniu reklamacji
lub pocztą elektroniczną na adres, z którego została wysłana reklamacja.

