
Regulamin konkursu dla czytelników portalu „Woda dla zdrowia”

„Woda, którą lubię”

I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu „Woda, którą lubię” jest Agencja Promocyjno Handlowa AMBAR 

Tadeusz Wojtaszek z siedzibą w Rząsce NIP 676 002 51 15, zwany dalej Organizatorem. 
2. Konkurs  przeznaczony  jest  dla  wszystkich  osób,  które  spełnią  warunki  niniejszego 

regulaminu.
3. W konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione przez Organizatora, a także osoby 

pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym. 
4. Kontrola  poprawności  prowadzenia  konkursu  i  jego  zgodności  z  postanowieniami 

regulaminu spoczywa na Organizatorze konkursu. 
5. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania konkursu wykluczyć z udziału w nim 

(w  tym odmówić  przyznania  nagrody)  uczestnika,  w  stosunku  do  którego  będzie  mieć 
uzasadnione podejrzenia o działalności sprzecznej z niniejszym regulaminem. 

6. W uzasadnionych przypadkach Organizator może zmienić niniejszy regulamin. Zmiany do 
regulaminu  będą  wprowadzane  w  formie  aneksów  i  będą  obowiązywać  od  momentu 
umieszczenia regulaminu w zmienionej formie na stronie www.wodadlazdrowia.pl

7. Informacje o konkursie będą dostępne na stronie Organizatora www.wodadlazdrowia.pl oraz 
na portalu społecznościowym Organizatora www.facebook.com/wodadlazdrowia

II. Zasady konkursu
1. Konkurs trwa od 28 sierpnia 2012 r. do 30 września 2012 (włącznie). Wyłonienie zwycięzcy 

nagrody,  który  prześle  najbardziej  kreatywne  zdjęcie  +  opis  ulubionej  wody  mineralnej 
nastąpi nie później niż 7 dni od zakończenia konkursu..

2. Udział  w  konkursie  polega  na:  przesłaniu  kreatywnego zdjęcia  wody  mineralnej  lub 
uczestnika z ulubioną wodą mineralną oraz krótkiego opisu dlaczego właśnie taką wodę 
pijesz na adres email: portal@wodadlazdrowia.pl wraz z danymi osobowymi.

3. Wysyłając  zgłoszenie  należy  umieścić  w  nim  oświadczenie  dotyczące  zgody  na 
zamieszczenie  przesłanych  materiałów  o  treści:”  Oświadczam  iż  wyrażam  zgodę  na 
zamieszczenie  przesłanego  zdjęcia  oraz  opisu  biorącego  udział  w  konkursie  do 
zamieszczenia go na stronie internetowej Organizatora, sponsorów oraz partnerów wraz z 
podaniem imienia i nazwiska.”

4. Nagrodę  główną  w  konkursie  przyznaje  specjalne  Jury  wytypowane  przez  Organizatora 
składające się z trzech osób.

5. Jury nagradza nagrodą główną najbardziej kreatywne według nich zdjęcie oraz opis.

III. Nagrody
1. Podczas  edycji  konkursu  do  wygrania  będą  następujące  nagrody:  zestaw  różnych  wód 

mineralnych oraz upominki związane z tematyką wód mineralnych.
2. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę. 
3. Nagrody wysłane będą do zwycięzców na koszt Organizatora.

IV. Sposób wyłaniania zwycięzców
1. Nagrodę główną edycji  wygra uczestnik,  który według Jury prześle najbardziej  ciekawe, 

kreatywne zdjęcie wody mineralnej wraz z opisem - dlaczego właśnie tę wodę lubisz i pijesz
2. Nagrodę  główną  edycji  wygra  uczestnik,  który  spełnia  wszystkie  warunki  opisane  w 

niniejszym regulaminie. 
3. Organizator  przewiduje  wyłonienie,  dodatkowych  dziewięciu  kolejnych  miejsc,  których 
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uczestnicy prześlą zdjęcia + opisy opisane w pkt. 2 na wskazany adres email.

V. Wydanie nagród
1. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie lub poprzez email w terminie 

siedmiu dni od ukończenia konkursu. 
2. Imiona  i  nazwiska  zwycięzców,  zostaną  podane  do  wiadomości  publicznej  na  stronie 

internetowej organizatora. 
3. Organizator  nie  będzie  dokonywać  weryfikacji  danych  wskazanych  przez  uczestnika 

konkursu. 
4. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  wszelkie  nieprawidłowości  w  powyższym 

zakresie. 

VI. Laureaci i dane osobowe
1. W celu otrzymania nagrody zwycięzcy powinni podać swoje dane osobowe (imię, nazwisko, 

adres,  nr telefonu kontaktowego).  Podanie danych jest  dobrowolne,  jednak w przypadku 
odmowy udostępnienia  niniejszych  danych  Organizator  może  nie  wydać  nagrody  takim 
osobom. 

2. Organizator oświadcza, że podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926) 
jedynie w celach konkursowych. Każda osoba ma prawo wglądu w swoje dane oraz ich 
poprawiania. 

3. Uczestnicy  konkursu  przez  dokonanie  zgłoszenia  akceptują  postanowienie  niniejszego 
regulaminu, wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych zgodnie z nim. 

VII. Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu mogą być składane przez 

uczestników wyłącznie w formie pisemnej wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, listem 
poleconym na adres siedziby Organizatora przez cały czas trwania konkursu, jednakże nie 
później niż w terminie 14 dni od dnia ukończenia konkursu. Reklamacje wpływające po 
powyższym terminie nie będą rozpatrywane. 

2. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednak nie później 
niż w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji. 

3. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym 
najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 

4. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna. 

VIII. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami). 
2. Wszelkie  spory i  roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Organizatora. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do nie wyemitowania konkursu w terminie i w czasie 

określonym w pkt. 10 regulaminu z przyczyn technicznych niezależnych od Organizatora. 
W takim  przypadku  konkurs  zostanie  przełożony  na  inny  termin.  Data  emisji  zostanie 
podana na stronie www.wodadlazdrowia.pl
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