REGULAMIN KONKURSU – Medicover PoZdro
1. Organizatorem Konkursu jest Daily Dose of Beauty Sp. z o.o. z siedzibą rejestrową w
Warszawie, przy al. Jerozolimskich 107 , 02-011 Warszawa, wpisana do Krajowego
Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS
0000621313, kapitał zakładowy 5.000 zł, NIP: 5272771889 (dalej „Organizator”).
Patronem konkursu jest Fundacja Medicover z siedzibą w Warszawie przy Al.
Jerozolimskich 96 wpisana do KRS do rejestru przedsiębiorców pod numerem
0000283132, NIP 701 009 01 26 (dalej jako „Patron”).
2. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się z
niniejszym regulaminem („Regulamin”) i zaakceptowaniem jego warunków.
3. Konkurs trwa od 14.11.2017 od godziny 12:00 do 12.12.2017 do godziny 18:00 czasu
polskiego. Aby wziąć udział w konkursie należy spełnić w okresie czasu wskazanym w
poprzednim zdaniu warunki opisane w pkt 5 poniżej.
4. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora oraz
Patrona (każdego z osobna) swojego wizerunku oraz materiałów wideo, które zostały
zgłoszone do konkursu Medicover PoZdro poprzez publikację w Internecie na stronach
www i na profilach w serwisach społecznościowych, należących do Organizatora lub,
odpowiednio, Patrona, i upoważnia Organizatora oraz Patrona do udzielania dalszego
zezwolenia na takie nieodpłatne korzystanie z mojego wizerunku i filmów kontrahentom
Organizatora lub, odpowiednio, Patrona. Uczestnik upoważnia nadto Organizatora oraz,
odpowiednio, Patrona, do wprowadzenia wszelkich zmian w wizerunku oraz materiałach
wideo, które zostały zgłoszone do konkursu Medicover PoZdro.
5. Aby wziąć udział w konkursie, Uczestnik musi:
– wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie www ddob.com oraz wysłać formularz do
Organizatora za pośrednictwem funkcji „wyślij”
- wykonać zadanie konkursowe, tj. przesłać film na stronie www ddob.com (taki którego
jest autorem i ma do niego wszelkie prawa) zachęcający swoich rówieśników do zdrowego
stylu życia. Możliwe jest przesłanie pliku lub filmu w postaci linku. Film musi mieć
minimum 30 sekund.
6. Materiał konkursowy powinien stanowić efekt wyłącznej i osobistej twórczości
Uczestnika. Materiał konkursowy nie może naruszać praw osób trzecich, a jego treść nie
może być sprzeczna z mającymi zastosowanie przepisami prawa lub zasadami współżycia
społecznego (w szczególności zawierać treści wulgarnych lub nieobyczajnych).
7. Uczestnik w momencie przekazania Organizatorowi materiału konkursowego udziela
Organizatorowi oraz Patronowi (każdemu z osobna) niewyłącznej licencji na korzystanie z
treści materiału konkursowego w całości i we fragmentach, z modyfikacjami i bez, bez
ograniczeń czasowych, nieodpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych, wraz z prawem do
sublicencji odpłatnej lub nieodpłatnej, na tych samych zasadach, na następujących polach
eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzania wszelkimi znanymi technikami
egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz
techniką cyfrową, audiowizualną, wprowadzanie do pamięci komputera, utrwalanie i
zwielokrotnianie na jakichkolwiek nośnikach, w szczególności na wszystkich nośnikach
reklamowych, bez ograniczeń co do ilości i nakładu;
b) w zakresie udostępnienia publicznego lub prywatnego w dowolnej formie i z

dowolnymi modyfikacjami, w całości lub w części, w szczególności za pośrednictwem sieci
Internet.
8. Zwycięzcy będą wybierani poprzez Komisję, w której skład wchodzić będą 2 osoby ze
strony Organizatora. Komisja wybierze najbardziej kreatywne prace nadesłane w czasie
trwania konkursu.
9. Biorąc pod uwagę treść ust.8 powyżej łącznie 10 uczestników zostanie nagrodzonych, w
tym 5 uczestników wygra nagrodę główną oraz 5 uczestników wygra nagrodę pocieszenia.
10. Nagrodzonych zostanie w sumie 10 osób:
- 5 osób z najlepszymi pracami otrzyma Nagrodę Główną: możliwość uczestnictwa
jednego Uczestnika w warsztatach Video, które odbędą się w Warszawie w terminie
podanym przez Organizatora oraz możliwość wystąpienie w spocie PoZdro Fundacji
Medicover.
- 5 osób otrzyma Nagrodę Pocieszenia: Fish Skateboards.
Wartość nagród nie przekracza kwoty 760 zł, w związku z czym nie istnieje obowiązek
podatkowy w związku z wygraniem nagrody.
11. Zwycięzcom konkursu nie przysługuje prawo do zamiany nagrody na inną nagrodę
rzeczową. Zwycięzcom konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych
właściwości nagrody, chyba że wyraźnie wskazano inaczej.
12. Konkurs skierowany jest do osób mieszkających w Polsce. Osoby posiadające ograniczoną
zdolność do czynności prawnych mogą brać udział w Konkursie jedynie za zgodą ich
opiekuna prawnego.
13. Informacje o zwycięzcach zostaną opublikowane na stronie konkursowej do dnia
19.12.2017 przez wskazanie filmów zwycięzców.
14. Warunkiem odebrania nagrody jest wysłanie, w terminie 10 dni od dnia opublikowania
informacji o wygraniu w Konkursie przez Zwycięzcę wiadomości email z adresem
mailowym oraz adresem korespondencyjnym i numerem telefonu komórkowego
bezpośrednio na konkurs@ddob.com, wraz z formułą:
Niniejszym ja, [imię i nazwisko, PESEL] udzielam nieodpłatnie Daily Dose of Beauty Sp. z
o.o. z siedzibą rejestrową w Warszawie oraz Fundacji Medicover z siedzibą w Warszawie,
każdemu z osobna, zezwolenia na korzystanie z mojego wizerunku oraz materiałów wideo,
które zostały zgłoszone do konkursu Medicover PoZdro, poprzez publikację w Internecie
na stronach www i na profilach w serwisach społecznościowych, należących do w/w
podmiotów, i upoważniam w/w podmioty, każdy z osobna, do udzielania dalszego
zezwolenia na takie nieodpłatne korzystanie z mojego wizerunku i filmów kontrahentom
w/w podmiotów. Uczestnik upoważnia nadto w/w podmioty, każdy z osobna, do
wprowadzenia wszelkich zmian w wizerunku oraz materiałach wideo, które zostały
zgłoszone do konkursu Medicover PoZdro.
15. Wysyłka nagrody wyłącznie na terenie Polski.
16. Nagrody zostaną wysłane w terminie 30 dni od ogłoszenia wyników.
17. Organizator informuje, że będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników zgodnie z
przepisami ustawy o ochronie danych osobowych dla celów przeprowadzenia Konkursu,
publikacji filmów, poinformowania o wynikach oraz przekazania nagród. Organizator
informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy.
Właściciel danych osobowych ma prawo do dostępu do swoich danych w siedzibie
Organizatora oraz do ich poprawiania. Nadto właściciel danych osobowych ma prawo w
każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych osobowych, a także

wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych lub żądać ich usunięcia, co
jednak będzie równoznaczne z wykluczeniem z Konkursu. Podanie danych osobowych jest
dobrowolne, jest jednak konieczne do wzięcia udziału w Konkursie i wydania Nagrody.
18. W przypadku, gdy zwycięzcą Konkursu jest osobą posiadająca ograniczoną zdolność do
czynności prawnych, Zwycięzca taki zobowiązany jest w ciągu 10 dni od publikacji
wyników Konkursu przesłać na adres: konkurs@ddob.com skan oświadczenia
obejmującego pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego zwycięzcy Konkursu na udział
w Konkursie, przetwarzanie danych oraz zgodę na wykorzystanie wizerunku w celach
wskazanych w Regulaminie.
19. W przypadku gdy Zwycięzca Konkursu w terminach określonych w pkt 14 oraz 18 powyżej
nie poda wszystkich wskazanych danych lub poda dane niepełne lub nieprawidłowe, a w
przypadku osób posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych nie prześle
skanu oświadczenia, o którym mowa w pkt.18 powyżej, zwycięzca Konkursu traci prawo
do Nagrody i dana Nagroda zostanie przyznana kolejnemu Uczestnikowi, którego
zgłoszenie wybierze Komisja Konkursowa.
20. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za błędne lub niekompletne dane podane
Organizatorowi lub zmianę tych danych przez Uczestnika w sposób uniemożliwiający
wydanie mu nagrody. Zwrot przesyłki właściwie zaadresowanej (wedle podanych przez
Uczestnika danych) skutkuje utratą prawa do Nagrody, a Organizator przyzna nagrodę
kolejnemu Uczestnikowi wybranemu przez Komisję Konkursową.
21. Uczestnik może zrzec się prawa do nagrody, jednakże nie może przenieść prawa do
nagrody na osobę trzecią, bądź żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na
żadną inną formę rekompensaty.
22. Konkurs nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach
wzajemnych /Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm./ Wszelkie obciążenia podatkowe
wynikające z wygranej w niniejszym Konkursie są po stronie Organizatora.
23. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych powodów.
24. Informacja o zmianach zostanie opublikowana w taki sposób, w jaki był
ogłaszany Regulamin.
25. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestników Konkursu
Organizatorowi nieprawidłowych lub niekompletnych danych.
26. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym uczestnika
z udziału w Konkursie, jak również odmowy przyznania uczestnikowi nagrody w
przypadku, gdy uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i
niezbędne do przyznania nagrody, a także w przypadku naruszenia
postanowień Regulaminu.
27. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania/zamknięcia Konkursu z ważnych
powodów.
28. Regulamin niniejszy jest także dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.
29. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy przesyłać do Organizatora
na adres email: [konkurs@ddob.com]. Reklamacje należy składać w terminie 14
(czternastu) dni od daty wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
30. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich
otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres, z którego
wysłano mail zawierający reklamację.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

