REGULAMIN KONKURSU
„Promedica24 – MOJA HISTORIA”

I. ORGANIZATORZY
1. Konkurs pt.
„Promedica24 – Moja historia” (zwany dalej „Konkursem”)
organizowany jest przez: Promedica Care Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie
przy Al. Jerozolimskich 94, 00-807 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze
przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000370523, posiadająca numer NIP 7010265324, REGON 142661125 (zwana
dalej Organizatorem).
Ilekroć w niniejszym Regulaminie używa się nazwy „Promedica24”, oznacza ona
uprawnioną do posługiwania się znakiem towarowym "Promedica24", spółkę
Promedica Care Sp. z o.o., dostępną na stronie internetowej
www.promedica24.com.pl.
2. Wszystkie dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane i
przetwarzane w siedzibie spółki Promedica Care sp. z o.o.: 00-807 Warszawa, Al.
Jerozolimskie 94.
3. Promedica Care Sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych Uczestników
Konkursu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych, (Dz.U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 ze zmianami).
4. Uczestnikowi Konkursu, którego dane zostaną umieszczone w zbiorze danych
osobowych służy prawo wglądu do jego danych osobowych oraz ich poprawienia i
zmiany, a także prawo żądania usunięcia jego danych osobowych ze zbioru.
5. Fundatorem nagród, o których mowa w dziale V regulaminu jest Promedica Care
Sp. z o.o.

II. UCZESTNICTWO W KONKURSIE
Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla pracowników Promedica24 oraz osób
zatrudnionych jako opiekun/-ka osób starszych w Promedica24, dodatkowo
spełniających warunki:


osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, mające pełną zdolność do czynności
prawnych (zwane „Uczestnikiem Konkursu” lub „Uczestnikami”);



pracownicy Promedica24, którzy w dniu 20.07.2015 r. nie przebywają na
zwolnieniu lekarskim bądź urlopie dłuższym niż 1 miesiąc.

III. CZAS TRWANIA KONKURSU
1. Konkurs trwa od dnia 20.07.2015 roku do dnia 21.08.2015 roku włącznie.
2. Dla oceny czy dana osoba może być uznana za Uczestnika Konkursu uwzględniana
będzie data przesłania przez tę osobę propozycji konkursowej na adres mailowy:
konkurs@promedica24.pl bądź – w przypadku nadesłania opowiadania drogą
pocztową - data stempla pocztowego, bądź data dostarczenia opowiadania do
oddziału.
3. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się w dniu 31.08.2015 r.
4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej za pomocą wiadomości
e-mail, jeżeli zgłoszenie konkursowe zostało nadesłane e-mailem bądź
telefonicznie, jeżeli zgłoszenie konkursowe zostało nadesłane drogą pocztową lub
dostarczone do oddziału. Dodatkowo lista zwycięzców (imię, nazwisko,
miejscowość oraz miejsce w Konkursie) zostanie umieszczona na stronie
internetowej www.promedica24.com.pl.

IV. ZASADY KONKURSU
1. Zadanie konkursowe polega na napisaniu opowiadania, w którym uczestnik
Konkursu przedstawi swoją historię mówiącą o tym jak praca w Promedica24
zmieniła jego życie.
2. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie przeprowadzone przez pracowników Promedica
Care Sp. z o.o. na podstawie wszystkich zgłoszeń przesłanych od Uczestników do
Organizatora po zakończeniu Konkursu.
3. Uczestnicy mogą zostać wykluczeni z Konkursu w wyniku jawnego naruszenia
zasad uczestnictwa w Konkursie.
4. Autorzy zwycięskich i wyróżnionych opowiadań wyrażają zgodę na upublicznienie
faktu, że zostali nagrodzeni. Zgoda obejmuje ujawnienie imienia i nazwiska oraz
nazwy miasta, z którego pochodzi Uczestnik.
5. Materiały nadesłane na Konkurs nie podlegają zwrotowi i stanowią własność
Organizatora.

V. NAGRODY
1. Organizator przewidział w Konkursie następujące nagrody gwarantowane dla
Uczestników, którzy prześlą najciekawsze historie:
- Robot wieloczynnościowy Sencor STM 3011GR o wartości 319 zł brutto.

2. Nagrodzonych zostanie 12 Uczestników z Polski – po 2 Uczestników z każdego
regionu wydzielonego w ramach struktury organizacyjnej Promedica24, 2
Uczestników z Rumunii, po jednym z Bułgarii i Słowacji oraz 2 pracowników
Promedica24.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień za ciekawe prace, nie
nagrodzone nagrodami wskazanymi w pkt.1 powyżej.
4. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej drogą:
- elektroniczną, jeżeli praca została przesłana drogą elektroniczną,
- telefonicznie, jeżeli praca została przesłana drogą listowną lub dostarczona do
oddziału.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany rodzaju nagród, o których mowa
powyżej na inne o tej samej wartości, bez podawania przyczyn dokonanych zmian.
6. Każdy z Uczestników ma prawo wyłącznie do jednej nagrody.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody z
przyczyn leżących po stronie Uczestników.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia losowe
uniemożliwiające Uczestnikom odbiór Nagród.
3. W przypadku rezygnacji Uczestnika z odbioru Nagrody, Promedica Care Sp. z o.o.
nie wypłaca ekwiwalentu pieniężnego.

VII. ODBIÓR NAGRÓD
1. Przyznawane Nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną jak
i przekazaniu przez Uczestnika na rzecz osób trzecich przed ich odbiorem.
2. Nagrody zostaną przekazane osobiście w oddziałach lub w centrali firmy w ciągu
30 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.
3. W razie nieodebrania przez Uczestnika nagrody w ciągu 60 dni od daty ogłoszenia
wyników, przysługujące mu Nagrody uznaje się za nieprzyznane, a Uczestnik nie
ma prawa żądania innej Nagrody, ani ekwiwalentu pieniężnego.
4. Wszyscy nagrodzeni Uczestnicy ponoszą wszelkie konsekwencje nieodebrania
nagrody we wskazany przez Organizatora sposób.

VIII. KOMISJA
1. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Komisja powołana przez
Organizatora.
2. Do zadań Komisji należy w szczególności:
 sprawdzenie czy dany Uczestnik spełnia wszystkie warunki uczestnictwa w
Konkursie,
 wyłonienie zwycięzców,
 rozpatrywanie reklamacji Uczestników.

IX. REKLAMACJE
1. Reklamacje Uczestnik może składać listownie lub drogą elektroniczną na adres
konkurs@promedica24.pl, w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu.
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres e-mail do korespondencji
oraz kopię zgłoszenia, którego dotyczy reklamacja, jak również opis podstaw
reklamacji.
3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję w terminie 21 dni od dnia ich
otrzymania.
4. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Uczestnik zostanie
wiadomością e-mail na adres podany przy składaniu reklamacji.

powiadomiony

5. Reklamacje z tytułu udziału w Konkursie nie mogą być zgłaszane po upływie 14 dni
od dnia rozstrzygnięcia Konkursu.
6. Stanowisko Komisji zajęte w wyniku rozpatrzenia Reklamacji będzie ostateczne.
Nie wyłącza to prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na
podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

X. PRAWA AUTORSKIE
1. Uczestnik poprzez przekazanie pracy do Konkursu wraz ze swoimi danymi
potwierdza, że zgłoszona przez niego do Konkursu praca jest oryginalna,
prawdziwa, jest wynikiem jego twórczości oraz że nie narusza praw osób trzecich.
2. Uczestnik wraz z informacją o przyznaniu nagrody otrzyma umowę przenoszącą
autorskie prawa majątkowe do opowiadania z prośbą o odesłanie jej w terminie
14 dni na adres Organizatora. W takim przypadku przekazanie nagrody nastąpi w
terminie 14 dni od momentu otrzymania podpisanej umowy przenoszącej prawa
autorskie na Organizatora.

3. Uczestnicy konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność za jakiekolwiek naruszenie
praw osób trzecich, w tym praw autorskich.
4. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje dalsze wynagrodzenie z tytułu korzystania
przez Organizatorów Konkursu z przesłanych utworów.
5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania
nadesłanych utworów we wszelkich publikacjach związanych z Konkursem, a także
w celach promocyjnych i marketingowych.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość oraz skutki usług świadczonych
przez operatorów telekomunikacyjnych, pocztę oraz inne osoby.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w razie zmiany miejsca zamieszkania
podanego przez Uczestnika lub adresu do korespondencji Uczestnika lub zmiany
innych danych - uniemożliwiającej przesłanie Uczestnikowi Nagrody, jak również
za nieodebranie Nagrody z jakichkolwiek przyczyn dotyczących Uczestnika. W
takim przypadku nagrodzony Uczestnik traci prawo do Nagrody i nie może podnosić
wobec Organizatora żadnych roszczeń.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady fizyczne
przyznanych Nagród.
4. Pełna treść niniejszego Regulaminu znajduje się w siedzibie Organizatora oraz w
na stronie internetowej www.promedica24.com.pl.
5. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
6. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik akceptuje tym samym treść niniejszego
Regulaminu, w szczególności wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora
danych osobowych Uczestnika w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym
Regulaminie, w tym także do wcześniejszego zakończenia Konkursu, po
wcześniejszym poinformowaniu Uczestników poprzez zamieszczenie stosownej
informacji na stronie internetowej, na której był publikowany Regulamin
Konkursu. Taka zmiana lub wcześniejsze zakończenie Konkursu nie wymaga
uzasadnienia. Zmiana lub wcześniejsze zakończenie konkursu nie spowodują
utraty przez Uczestników praw nabytych przed zmianą Regulaminu lub
wcześniejszym zakończeniem Konkursu.

