REGULAMIN KONKURSU SZKOŁA RODZENIA NA MEDAL I. edycja
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Użyte w niniejszym regulaminie sformułowania mają następujące znaczenie: 1. Regulamin –
niniejszy regulamin.
2. Organizator konkursu – Prenatalis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisanego do Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000490891 oraz o nadanym Numerze Identyfikacji
Podatkowej 7010407089
3. Konkurs – opisany w niniejszym Regulaminie konkurs przeprowadzony przez Organizatora
odbywa się z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej. Dokonanie zakupu za pośrednictwem
witryny internetowej www.natalispolska.pl/szkolarodzenia stanowi jednocześnie rejestrację
Uczestnika, którego konto musi zostać aktywowane przez administratora. Wyłonienie
zwycięzców odbywa się poprzez głosowanie oparte o komunikację elektroniczną przy
dodatkowym wykorzystaniu wiadomości SMS dla potwierdzenia rzetelności oddanych w
konkursie głosów.
4. Uczestnik – osoba fizyczna lub osoba prawna – Szkoła Rodzenia - biorąca udział w Konkursie
poprzez wykonanie czynności określonych w Regulaminie, w szczególności dokonująca
Zgłoszenia do Konkursu.
5. Nagroda – wygrana obejmująca świadczenie niepieniężne, jakie Organizator wydaje
Uczestnikom – wygranym i finalistom Konkursu na zasadach określonych w Regulaminie.
6. Dane Uczestnika – informacje dotyczące zidentyfikowanego lub możliwego do
zidentyfikowania Uczestnika, takie jak: nazwa szkoły rodzenia, adres siedziby bądź
wykonywania działalności, ewentualnie również numer identyfikacji podatkowej (NIP), bądź
seria i numer dowodu osobistego lub paszportu osoby zamawiającej.
8. Wiadomość SMS – wiadomość tekstowa wysyłana na telefon komórkowy w związku z
organizacją lub udziałem w Konkursie przez system komputerowy Organizatora.
10. Formularz zgłoszeniowy – funkcjonalność stosowana na internetowej stronie konkursowej
służąca do rejestracji Uczestnika umożliwiająca dokonanie Zgłoszenia.
11. Zgłoszenie – sposób na wzięcie udziału w Konkursie poprzez Formularz zgłoszeniowy
według zasad określonych w Regulaminie.
12. Materiały – wszelkie treści (tekst, zdjęcia, film, nagranie audio itp.) przesłane przez
Uczestnika w ramach Konkursu, w tym w szczególności treści opisujące Szkołę Rodzenia.
§2
UCZESTNICY
1. W Konkursie może wziąć udział wyłącznie Uczestnik, który jest osobą fizyczną bądź osobą
prawną i stanowi jednocześnie podmiot świadczący usługi w ramach Szkoły Rodzenia. W
przypadku osób fizycznych Uczestnik musi być osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do
czynności prawnych, posiadającą stałe miejsce zamieszkania w Polsce oraz spełniającą
wszystkie warunki Regulaminu.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy następujących podmiotów:
Organizatora, podmiotów uczestniczących w organizacji Konkursu oraz ich małżonkowie i
krewni do drugiego stopnia pokrewieństwa. Powyższe ograniczenie dotyczą także Uczestników.

3. Przystąpienie do Konkursu poprzez wykonanie czynności, o których mowa w §3 Regulaminu,
oznacza, że Uczestnik:
a) akceptuje warunki Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania;
b) wyraża zgodę na nieodpłatne uczestnictwo w wywiadach organizowanych przez
Organizatora w ramach Konkursu, na wielokrotną emisję tych wywiadów w materiałach
promocyjnych Organizatora oraz na stronach i podstronach witryn internetowych w tym
również na portalach społecznościowych.
c) wraz z przesłaniem Materiału do Konkursu Uczestnik oświadcza, że posiada odpowiednie
prawa autorskie bądź licencje do przesyłanego Materiału;
d) wyraża zgodę na wielokrotne (nieograniczone ilościowo) nieodpłatne korzystanie przez
Organizatora z przekazanego Materiału w tym z wizerunków.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Uczestnikami celem
nagrania z nimi wywiadów. W takiej sytuacji Organizator zażąda od Uczestnika pisemnej zgody,
na wykonanie omawianych czynności.
5. Zezwolenie, o którym mowa w §2 pkt. 3. oraz licencja odnosi się do wszystkich znanych pól
eksploatacji, a w szczególności do:
a) utrwalania i/lub zwielokrotniania jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i
na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie
magnetycznej, cyfrowo;
b) wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub
multimedialnej, do baz danych, modyfikacji i obróbki komputerowej, dostosowania do formatów
mobilnych i innych specyficznych formatów internetowych;
c) publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i
przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in.
udostępnianie w Internecie np. w ramach dowolnych stron i narzędzi internetowych, telefonów
stacjonarnych i/lub komórkowych, komputerów stacjonarnych i/lub przenośnych;
d) publicznego wykonania, publicznego odtwarzania (m.in. za pomocą dowolnych urządzeń
analogowych i/lub cyfrowych posiadających w szczególności funkcje przechowywania i
odczytywania plików audio i/lub video np. komputerów, odbiorników radiowych lub
telewizyjnych, projektorów, telefonów stacjonarnych lub komórkowych;
e) wykorzystania w celu promocji i reklamy Konkursu.
6. Zezwolenie i licencja, o których mowa w §2 są nieodpłatne i nie są ograniczone ani czasowo,
ani terytorialnie.
7. Uczestnik nie może w jakikolwiek sposób reklamować lub promować w swoim uzasadnieniu –
na związanych z Organizatorem Konkursu podstronach i w mediach społecznościowych
towarów, usług i/lub podmiotów.
8. W uzasadnieniu zgłoszenia, Uczestnik zobowiązuje się nie wygłaszać wypowiedzi nie
związanych z Konkursem oraz nie używać słów wulgarnych lub obraźliwych oraz
powstrzymywać się od wypowiedzi, które mogą naruszać prawa osób trzecich.
§3
PRZEBIEG KONKURSU I. Cel akcji:
1. Bezpośredni – wybór 3 (słownie: trzech) Szkół Rodzenia z terenu każdego województwa w
Polsce na które została oddana największa liczba głosów;

2. Merytoryczny – propagowanie umiejętności przydatnych podczas porodu naturalnego,
wykorzystywanych przez rodzące kobiety w tym również propagowanie miejsc, w których
istnieje możliwość nabycia wspomnianych umiejętności.
3. Społeczny – podnoszenie świadomości w zakresie ról jakie spełniają Szkoły Rodzenia,
przydatności ich występowania i przekazywanych nauk dla społeczeństwa.
4. Zgłoszenie do Konkursu:
Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od dnia 01.05.2017 r. od godziny 09:00:01 do
dnia 30.08.2017 r. do godziny 23:59:59 dokonać zakupu żelu położniczego NATALIS za
pośrednictwem Formularza Zgłoszeniowego stanowiącego jednocześnie Formularz Zakupu
dostępnego pod adresem www.natalispolska.pl/szkolarodzenia
W Konkursie brać mogą udział Szkoły Rodzenia, osobami głosującymi mogą być zarówno osoby
fizyczne jak i osoby prawne, także krewni i rodzina Uczestników.
5. Przebieg konkursu:
a) Czas trwania konkursu i etapy głosowania:
Konkurs rozpoczyna się dniu 01.05.2017 r. o godzinie 09:00:00 i kończy w dniu 30.09.2017 r. o
godzinie 23:59:59
b) Przyjmowanie i weryfikacja zgłoszeń:
Zgłoszeniem, które uznane jest za ważne nazywane jest Zgłoszenie wygenerowane
automatycznie podczas dokonywania zakupu produktu: żel położniczy NATALIS za
pośrednictwem Formularza Zgłoszeniowego (także: Formularza Zakupu) dostępnego pod
adresem www.natalispolska.pl/szkolarodzenia, w terminie od dnia 01.05.2017 r. od godziny
09:00:00 do 30.08.2017 r. do godziny 23:59:59 i zaakceptowanie przez Administratora.
c) Zasady konkursu:
c.1. Celem głosowania jest wyłonienie 3 najlepszych Szkół Rodzenia z każdego województwa w
Polsce
c.2. Oddać głos na Szkołę Rodzenia może każda osoba fizyczna.
c.3. Dokonywanie Zgłoszeń zgodnie z terminem wskazanym w Regulaminie odbywać się będzie
od dnia 01.05.2017 r. od godz. 09:00:00 do dnia 30.08.2017 r. do godz.23:59:59.
c.4. Oddawanie głosów zgodnie z terminem wskazanym w Regulaminie odbywać się będzie od
dnia 31.08.2017 r. od godz. 9:00:00 do dnia 30.09.2017 r. do godz. 23:59:59.
c.5. W trakcie trwania konkursu jedna osoba fizyczna może oddać tylko 1 głos.
c.6. Głosowanie odbywa się za pomocą formularza zamieszczonego na stronie
www.natalispolska.pl
c.7. Formularz zawiera pola obowiązkowe do wypełnienia: nazwa Szkoły Rodzenia, imię i
nazwisko osoby zamawiającej, pełen adres Szkoły Rodzenia, telefon, adres e-mail, adres strony
internetowej, w tym również profilu na portalu społecznościowym facebook.com
c.8. Osoba głosująca, która odda głos na Szkolę Rodzenia – w celu weryfikacji – musi potwierdzić
operację wpisując kod otrzymany w wiadomości SMS w odpowiednim, wskazanym wcześniej
polu .
§4
NAGRODY

1. W konkursie przyznane zostaną trzy nagrody rzeczowe dla Położnych:
I miejsce – Wyjazd na Zjazd Szkół Rodzenia w dniach 13-14.10.2017 r., wraz z opłaceniem
noclegu
II miejsce – Pakiet NATALIS, w skład którego wejdą produkty NATALIS Polska oraz warsztaty
III miejsce – Pakiet NATALIS, w skład którego wejdą produkty NATALIS Polska
2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Zwycięzca Konkursu spełnia określone w
Regulaminie warunki Konkursu. W tym celu Organizator zażąda od Zwycięzcy złożenia
pisemnych oświadczeń, oraz podania danych niezbędnych do weryfikacji Zwycięzcy i wydania
Nagrody, o których mowa w niniejszym Regulaminie. Niespełnienie warunków Konkursu lub
innych warunków wynikających z przepisów prawa lub Regulaminu, w tym odmowa spełnienia
warunków określonych w niniejszym punkcie uprawnia Organizatora do odmowy przyznania
lub wydania Nagrody.
3. Nagrody podlegają zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz. U. 2012, poz. 361 ze zm.) opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem
dochodowym z tytułu wygranych w konkursach w wysokości 10% nagrody.
4. Z uwagi na konieczność rozliczenia przez Organizatora stosownego podatku od nagród
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności stosowania obowiązujących
przepisów Ustawy o Podatku Dochodowym od osób fizycznych nagrody zostaną wydane
Zwycięzcom pod warunkiem podania przez nich danych osobowych wymaganych przepisami
prawa kwestii podatkowych.
5. Dodatkowo Organizator przyznaje także dodatkową nagrodę pieniężną na pokrycie
zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 10% nagrody.
6. Poza nagrodami rzeczowymi Organizator przyzna także Certyfikaty wszystkim Finalistom
Konkursu.
§5
DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych Uczestników i Położnych PIĘKNE NARODZINY Leszek
Nowicki Bydgoszcz ul. Stary Port 13 NIP 5540088805 www.pieknenarodziny.pl . Dane osobowe
oraz dane adresów email mogą być udostępniane partnerom konkursu w celach projektów
informacyjnych oraz edukacyjnych oraz marketingowych związanych z konkursem.
2. Organizatorzy będą przechowywać Dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi
przepisami, w tym w szczególności zabezpieczą je przed udostępnieniem osobom
nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem
ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
3. Organizatorzy Konkursu nie będą przekazywać Danych osobowych innym podmiotom niż
wyraźnie wskazane w niniejszym Regulaminie.
4. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich Danych osobowych oraz do ich
poprawiania oraz ma prawo wnieść pisemne, umotywowane żądanie zaprzestania
przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach
wskazanych przez prawo.
5. Podanie Danych osobowych niezbędnych do kontaktu lub weryfikacji Szkoły Rodzenia, która
nie jest zarejestrowana w serwisie www.pieknenarodziny.pl jest dobrowolne, jednakże
niezbędne w celu uczestnictwa w Konkursie. Nie podanie tych danych lub podanie danych
nieprawdziwych uprawnia Organizatorów do usunięcia zgłoszenia z Konkursu na każdym jego
etapie.

§6
NARUSZENIE ZASAD REGULAMINU
1. W przypadku naruszenia przez Uczestnika bądź osoby głosujące zasad określonych w
Regulaminie, Uczestnik bądź osoba głosująca może zostać wykluczona z dalszego uczestniczenia
w Konkursie. W przypadku Uczestnika wykluczenie z dalszego Uczestnictwa w Konkursie
oznaczać będzie również pozbawienie prawa do nagrody.
2. Wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie i pozbawienie prawa do Nagrody ma miejsce w
szczególności w przypadku ujawnienia, że Uczestnik albo osoba głosująca nie spełnia warunków
określonych w §2 Regulaminu.
§7
PRAWIDŁOWOŚĆ PRZEBIEGU KONKURSU I REKLAMACJE
1. Kontrolę prawidłowości przebiegu Konkursów sprawuje Organizator.
2. Z przebiegu Konkursu sporządza się protokół, który podpisywany jest przez przedstawicieli
Organizatora.
3. Organizator rozpatruje wszelkie reklamacje Uczestników Konkursu związane z Konkursem.
4. Reklamacje należy przesyłać na adres siedziby Organizatora.
5. Uczestnicy zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu ich reklamacji listem poleconym, wysłanym
najpóźniej w ciągu 14 dni od momentu otrzymania reklamacji, pod warunkiem podania adresu
zwrotnego, na który ma być wysłana odpowiedź.
6. Każda reklamacja powinna zawierać, co najmniej wskazanie jej autora (imię i nazwisko oraz
adres doręczeń), jak również zarzuty związane z udziałem w Konkursie autora reklamacji.
7. W przypadku uzyskania odmowy uznania reklamacji przez Organizatora Uczestnikowi
przysługuje prawo dochodzenia swoich roszczeń na podstawie kodeksu cywilnego.
§8
PUBLIKACJA REGULAMINU
1. Regulamin znajduje
na www.natalispolska.pl

się

do

wglądu

w

siedzibie

organizatora

konkursu

oraz

