REGULAMIN PROGRAMU „Rodziny Lipikar 2017”

§1
Postanowienia ogólne
1.

Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady udziału w Programie pod nazwą
„Rodziny Lipikar 2017” (dalej „Program”).

2.

Organizatorem Programu jest Hypermedia Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 12,
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000201409, NIP 11807-46-060, kapitał zakładowy w wysokości 157.000,00 PLN opłacony w całości (dalej
„Organizator”).

3.

Fundatorem nagród jest L’Oreal Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (03-230), przy ulicy
Daniszewskiej 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000063684,
kapitał zakładowy: 1.886.500,00 zł., NIP 524-030-33-75 (dalej: „Fundator”)

4.

Koordynatorem technicznym odpowiedzialnym za przygotowanie strony konkursowej jest
Engine sp. z o. o., ul. Armii Krajowej 116, 81-824 Sopot, wpisana do rejestru przedsiębiorców
przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem: KRS
0000038357, kapitał zakładowy (wpłacony w całości) 50.000,00 zł, NIP 583-27-53-965, REGON
192572090 (Dalej: Koordynator techniczny).

5.

Program trwa od dnia 8 listopada 2016 r. roku do 31 grudnia 2017 roku. Okres ten nie
obejmuje okresu trwania ewentualnych postępowań reklamacyjnych.

6.

Program ogłaszany jest w portalu internetowym, zamieszczonym pod adresem
http://www.infoatopia.pl/ (dalej „Portal”) oraz innych mediach, w tym mediach
społecznościowych. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób
sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami
serwisu społecznościowego Facebook®. Serwis Facebook® nie ponosi odpowiedzialności za
Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem
powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy
administratora serwisu społecznościowego Facebook®. Powyższe zwolnienie z
odpowiedzialności nie wpływa na odpowiedzialność Organizatora wobec uczestnika konkursu
w związku z jego udziałem w Konkursie.

7.

Program odbywa się w oparciu o przepisy Regulaminu oraz przepisy prawa polskiego.

8.

Nadzór nad prawidłowym przeprowadzeniem Programu sprawuje komisja składająca się z
dwóch osób wybranych przez Organizatora (dalej „Komisja”).

9.

Program ma na celu wspieranie rodzin z dziećmi dotkniętymi atopowym zapaleniem skóry
(AZS), edukację na temat atopowego zapalenia skóry oraz promocję produktów La RochePosay.

§2
Uczestnicy
1.

W Programie mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
Uczestnikiem Konkursu może zostać wyłącznie osoba, która zaakceptowała w ramach
zgłoszenia Regulamin.

2.

W Programie nie mogą uczestniczyć pracownicy, przedstawiciele, współpracownicy i
członkowie organów Organizatora oraz Fundatora, jak również podmiotów z nimi
powiązanych, a także innych podmiotów biorących udział w przygotowaniu i prowadzeniu
Programu. Pod pojęciem pracowników rozumie się osoby działające na rzecz podmiotów je
zatrudniających bez względu na podstawę prawną (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna).

3.

Uczestnikami Programu nie mogą być także członkowie rodzin osób wymienionych w pkt. 2
powyżej Regulaminu. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo,
małżonków oraz wstępnych, zstępnych i rodzeństwo małżonków.

4.

Dana osoba może wziąć udział w Programie wyłącznie jeden raz.

5.

Regulamin
Programu
jest
dostępny
na
stronie
internetowej
Portalu:
https://infoatopia.pl/files/regulamin-rodziny-lipikar-2017.pdf oraz w siedzibie Organizatora.
W celu wzięcia udziału w Konkursie konieczne jest wyrażenie zgody na postanowienia
Regulaminu, na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji Konkursu, zgodnie z
odpowiednimi funkcjonalnościami udostępnionymi w formularzu rejestracyjnym
(„Formularz”).

6.

Osoby spełniające warunki udziału w Programie, które dokonają prawidłowej rejestracji w
Programie zgodnie z Regulaminem (dalej „Rejestracja”) zwane są w dalszej części Regulaminu
„Uczestnikami”, a każda z osobna „Uczestnikiem”.

§3
Zgłoszenie do Programu. Przebieg Programu
1.

W celu wzięcia udziału w Programie, Uczestnik powinien wykonać zadanie programowe
(dalej: „Praca Konkursowa”) do dnia 7 grudnia 2016 polegające na:
- Rejestracji poprzez kompletne wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na
stronie http://www.infoatopia.pl/ (dalej „Formularz”),
- napisaniu listu motywacyjnego: „Dlaczego to właśnie Twoja rodzina powinna wziąć udział w

Programie?” (dalej „List Motywacyjny”),
- podaniu wyniku analizy, przeprowadzonej w oparciu o skalę nasilenia atopowego zapalenia
skóry,
znajdujące
się
na
stronie
http://www.larocheposay.pl/resources/pl/lipikarfamilies/SKALA_NASILENIA_AZS.pdf
- oraz złożeniu wszystkich wymaganych przez Organizatora zgód i oświadczeń; Formularz
będzie dostępny na stronie http://www.infoatopia.pl/.
2.

Zgłoszenia przyjmowane są w terminie do 7 grudnia do godz. 23:59:59. O czasie Zgłoszenia
decyduje chwila rejestracji w systemie komputerowym Organizatora.

3.

Każdy Uczestnik może dodać wyłącznie jedną Pracę Konkursową.

4.

Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie Prace związane z tematyką Programu, co do
których Uczestnik posiada prawa autorskie i zgody na wykorzystanie wizerunków (jeśli na
zdjęciu zamieszczone są wizerunki osób trzecich), spełniające warunki, o których mowa w ust
5 poniżej, niezwierające znaków towarowych, przekazów reklamowych i promocyjnych
podmiotów trzecich.

5.

Uczestnik oświadcza, że zgłoszona przez niego Praca Konkursowa nie zawiera treści
naruszających prawo lub niezgodnych z dobrymi obyczajami, w szczególności nie narusza praw
osób trzecich, nie nawołuje do przemocy, nietolerancji, nie zawiera wulgaryzmów ani treści
reklamowych podmiotów trzecich.

6.

Spośród Uczestników, którzy spełnią prawidłowo wszystkie obowiązki opisane w Regulaminie,
Komisja, na spotkaniu, które odbędzie się 13 grudnia 2016, wybierze 100 (słownie: stu)
Uczestników („Laureaci”), którzy zdaniem Komisji napisali najlepsze Listy Motywacyjne.
Komisja dokona wyboru w oparciu o swobodną ocenę nadesłanych zgłoszeń, biorąc pod
uwagę w szczególności trafność argumentów.

7.

Maksymalna liczba Laureatów nagrodzonych w ramach Konkursu może wynieść 100.

8.

Ostateczna liczba Laureatów nagrodzonych w ramach Konkursu zostanie ogłoszona do dnia 31
grudnia 2016.

9.

Obowiązkowym elementem Programu jest umieszczenie na Forum Rodziny Lipikar,
znajdującego się pod adresem: http://www.laroche-posay.pl/artyku%C5%82/rodzinneforum/a24790.aspx przynajmniej raz w miesiącu jednego wpisu, opisującego osobiste
doświadczenia związane z pielęgnacją atopowego zapalenia skóry.

10.

Zasady uczestnictwa w forum Rodziny Lipikar określa Regulamin świadczenia usług drogą
elektroniczną,
znajdujący
się
na
stronie
http://www.larocheposay.pl/artyku%C5%82/regulamin-swiadczenia-uslug-droga-elektroniczna/a15309.aspx.
Udział w programie jest uzależniony od akceptacji ww. regulaminu.

§4
Nagrody
1.

W Programie przewidziano następujące nagrody (dalej „Nagrody”):




100 (słownie: sto) dwunastomiesięcznych kuracji Lipikar od La Roche-Posay o wartości
156 złotych miesięcznie każda (słownie: sto pięćdziesiąt sześć złotych 00/100 groszy)
składające się z: LIPIKAR BALSAM AP+ 400 ML – Balsam uzupełniający poziom lipidów,
przeciw podrażnieniom i swędzeniu skóry; LIPIKAR SYNDET 400 ml – żel-krem do mycia
twarzy i ciała przeciw podrażnieniom.
100 (słownie sto) MISIA WHISBEAR CRY SENSOR o wartości 198 zł brutto wysłanej
jednorazowo Laureatom łącznie z pierwszą kuracją Lipikar.

2.

Nagrody, które nie zostały przyznane Zwycięzcom zgodnie z Regulaminem, pozostają
własnością Fundatora. Laureat nie może żądać wypłacenia mu równowartości Nagrody w
postaci ekwiwalentu pieniężnego, jak również nie przysługuje mu prawo do wymiany Nagrody
na inną.

3.

Do wartości każdej Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości
odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu
wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej Nagrody. Zwycięzca
zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz
przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej Nagrody w Konkursie.

4.

Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed
wydaniem Zwycięzcy Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu
Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej.

5.

Przekazanie Nagród Laureatom nastąpi pod warunkiem przekazania Organizatorowi
wszystkich danych niezbędnych do doręczenia Nagrody.

6.

Podanie nieprawidłowego adresu lub danych, o których mowa w ustępie poprzednim, skutkują
utratą prawa do niej, a Nagroda pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Fundatora.

§5
Ogłoszenie wyników Programu i wydanie Nagród
1.

Wyniki Programu zostaną opublikowane na stronie http://www.infoatopia.pl/ nie później niż
31 grudnia 2016 roku.

2.

Laureaci na mocy odrębnych oświadczeń woli wyrażają zgodę na publikację na Portalu ich
danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, wizerunku oraz wizerunku osób widocznych

na zdjęciu, Listu Motywacyjnego oraz wyników Programu. Formularz zgody zostanie
dostarczony Laureatom wraz z pierwszą przesyłką z Nagrodą.

3.

Nagrody będą przekazywane Laureatom drogą pocztową, osobiście lub przesyłką kurierską, na
adres podany w Formularzu. Nagrody będą przekazywane laureatom przez okres 12 miesięcy,
raz w każdym z 12 miesięcy. W razie nieprawidłowości podanych przez Laureata w Formularzu
danych, Laureat pod rygorem utraty prawa do Nagrody będzie współpracował z
Organizatorem w celu jej otrzymania, w tym poda prawidłowe dane niezbędna dla
dostarczenia Nagrody.

4.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie przez Zwycięzcę adresu do
korespondencji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania
Nagrody Zwycięzcy powstałej w związku z podaniem przez Zwycięzcę błędnego adresu do
korespondencji.

5.

Nie jest możliwe przeniesienie prawa do Nagrody na rzecz osób trzecich. Nie jest możliwe
wypłacenie równowartości Nagrody. Nie jest możliwa rezygnacja z części Nagrody. Rezygnacja z
części Nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości Nagrody. W przypadku rezygnacji przez
Zwycięzcę z Nagrody Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody kolejnemu
Uczestnikowi wskazanemu przez Komisję.

§ 6.
Prawa i obowiązki Organizatora
1.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie bądź pozbawienia
prawa do Nagrody Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami
lub Regulaminem, w szczególności Uczestników, którzy:
a. nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie;
b. są niepełnoletni;
c. jeżeli w stosunku do ich Pracy Konkursowej zostały zgłoszone roszczenia osób
trzecich, w szczególności co do rozpowszechniania wizerunku osoby utrwalonej w
Pracy Konkursowej lub naruszenia praw autorskich.

2.

W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie Organizator
może kontaktować się z Uczestnikiem przy wykorzystaniu podanych przez niego sposobów
komunikacji (np. prowadzić korespondencję e-mailową); podczas takiego kontaktu Organizator
może oczekiwać od Uczestnika podania szczegółowych informacji dotyczących jego udziału w
Konkursie.

§7
Dane osobowe

1.

Administratorem danych osobowych Uczestników Programu (dalej „Dane osobowe”) jest
L’Oreal Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-230) przy ul. Daniszewskiej 4, wpisana do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000063684, kapitał
zakładowy w wysokości 1.886.500,00 PLN, numer NIP 524-030-33-75. Administrator powierzy
przetwarzanie danych osobowych uczestników Programu na podstawie umowy o powierzeniu
przetwarzania danych osobowych Organizatorowi oraz Koordynatorowi technicznemu w celu i
zakresie niezbędnym do jego prawidłowego przeprowadzenia.

2.

Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Programu,
w tym m.in. w celu nawiązania kontaktu z Uczestnikiem/Laureatem, w celu dokonania
kwalifikacji i wyboru Laureatów, w celu opublikowania wyników Programu. Za zgodą
Uczestnika/Laureata dane przetwarzane będą również w innych celach, w tym w celach
marketingowych Fundatora.

3.

Uczestnik/Laureat ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich
poprawiania.

4.

Dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie, jednak ich niepodanie lub
niewyrażenie zgody na ich przetwarzanie w celu niezbędnym dla przeprowadzenia Programu
uniemożliwi uczestnictwo w Programie.

5.

Dane osobowe są szczególnie chronione, w tym przy zastosowaniu środków zgodnych z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami, przy wykorzystaniu nowoczesnych zabezpieczeń
technicznych (w szczególności w taki sposób, że serwer, na którym znajduje się
oprogramowanie wykorzystywane do przetwarzania i gromadzenia Danych osobowych
umieszczony jest w zabezpieczonym, stale monitorowanym, specjalnie do tego
przeznaczonym pomieszczeniu). Dane są przechowywane i przetwarzane z wykorzystaniem
oprogramowania uniemożliwiającego dostęp do nich osobom postronnym.

§8
Prawa do Wypowiedzi i Zdjęć
1.

Uczestnik oświadcza, że przysługują mu wszelkie prawa własności intelektualnej do
wypowiedzi oraz zdjęć przedstawionych w ramach Programu, w tym obejmujące wypowiedzi i
zdjęcia udzielone w ramach ankiety w Formularzu, udzielone w ramach aktywności na forum
internetowym (dalej „Wypowiedzi”), w tym wyłączne prawa autorskie osobiste i majątkowe,
jak również, że Wypowiedzi i zdjęcia przedstawione w ramach Programu są przejawem
oryginalnej, własnej twórczości Uczestnika, nie były dotychczas nigdzie publikowane, jak
również nie są obciążone prawami osób trzecich i nie naruszają praw osób trzecich.

2.

Organizator oraz Fundator nabywają prawo do korzystania z Wypowiedzi oraz zdjęć na
zasadzie niewyłącznej licencji, z chwilą przesłania przez Uczestnika Formularza na wszelkich
polach eksploatacji określonych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

bez ograniczenia: czasu, terytorium, nakładu, liczby emisji oraz zastrzega sobie prawo do
wykorzystania Wypowiedzi dla własnych celów reklamowych i promocyjnych, jak również na
potrzeby prowadzenia Programu, na wszelkich polach eksploatacji, w tym w szczególności na
wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:
a)
w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Odpowiedzi – wytwarzania określoną
techniką egzemplarzy Odpowiedzi, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b)
w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Odpowiedzi
utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,
c)
w zakresie rozpowszechniania Odpowiedzi w sposób inny niż określony w ppkt a i b)
powyżej – publicznego wykonywania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz
nadawania i reemitowania, rozpowszechniania , a także publicznego udostępniania Listu i
Odpowiedzi w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez
siebie wybranym (w szczególności poprzez Internet, w prasie, na plakatach, w tym plakatach
wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy,
oznaczania i produkcji towarów ).
d)
wykorzystanie we wszelkich formach komunikacji, promocji lub reklamy, w
szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego, w charakterze
elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych takich jak ogłoszenia prasowe,
reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe, materiały POS, rozpowszechnianie
w sieci Internet.
3.

Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania zapłaty za wykorzystanie Wypowiedzi oraz zdjęć.
Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora oraz Fundatora Wypowiedzi oraz
zdjęć w ww. zakresie, w tym również do celów wewnętrznych, archiwalnych oraz
szkoleniowych i zgadza się na publikację Wypowiedzi oraz Zdjęć podpisanych imieniem i
nazwiskiem Uczestnika lub bez wskazania autorstwa Uczestnika, jak również do dokonania
zmian, modyfikacji, w tym skrótów Wypowiedzi i korzystania z tak zmienionych Wypowiedzi w
zakresie wskazanym powyżej.

4.

Uczestnik ponosi odpowiedzialność za opublikowanie Zdjęć oraz Wypowiedzi, zawierających
wady prawne bądź naruszające prawa osób trzecich. Postanowienia niniejsze nie wyłączają
odpowiedzialności Uczestnika za naruszenie praw osób trzecich, określonej przepisami
kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Uczestnik ponosi
pełną odpowiedzialność w przypadku, kiedy utwór Uczestnika lub jego zgłoszenie będzie
naruszało prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Organizator
oraz Fundator uprawniony jest do wykonywania praw zależnych do Pracy Konkursowej
Zwycięzcy na polach eksploatacji wskazanych w niniejszym paragrafie, t.j. do dokonywania
wszelkich zmian i modyfikacji w Pracy w całości lub części oraz dokonywania jej opracowań w
całości lub części, w tym dokonywania przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji całości lub
poszczególnych części Pracy, oraz zezwalania na dokonywanie takich modyfikacji, zmian i
opracowań, również przez podmioty trzecie, a także korzystania z takich zmian, modyfikacji i
opracowań, również przez podmioty trzecie.

5.

Organizator jest uprawniony do korzystania z utrwalonego na Pracy Konkursowej wizerunku
Uczestnika i innych osób w sposób umożliwiający korzystanie z Pracy zgodnie z
postanowieniami Regulaminu.

6.

Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z określonym w Regulaminie celem, dla którego
nagrodzone Prace Konkursowe zostaną wykorzystane oraz że wyraża zgodę na takie
wykorzystanie Prac Konkursowych przez Organizatora lub Zleceniodawcę.
W razie
konieczności, Zwycięzca na żądanie Organizatora podpisze stosowne oświadczenia lub umowy
potwierdzające (i) przeniesienie praw autorskich do nagrodzonych Prac lub (ii) możliwość
korzystania z utrwalonego na Pracy wizerunku osób fizycznych.

7.

Uczestnik ponosi odpowiedzialność względem Organizatora w przypadku zgłoszenia przez
osoby trzecie roszczeń lub pociągnięcia Organizatora do odpowiedzialności w związku z
wykorzystaniem przez Organizatora Prac Konkursowych, do których prawa nabył na mocy
Regulaminu.

8.

Z uwagi na to, że rezultatem udziału w Konkursie może być przyznanie Uczestnikowi Nagrody
na zasadach opisanych w Regulaminie, z tytułu udzielenia licencji lub przeniesienia praw nie
przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

§9
Reklamacje
1.

Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Programu powinny być zgłaszane w
formie pisemnej na adres Organizatora: Hypermedia Sp. z o. o., Czerska 12, 00-732 Warszawa
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@laroche-posay.pl, z dopiskiem
„Rodziny Lipikar”.

2.

Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do składania reklamacji w Czasie Trwania Konkursu
oraz po jego zakończeniu, jednak nie później niż w terminie 30 dni od zakończenia Konkursu
(dla reklamacji przesłanej listem poleconym decydująca jest data stempla pocztowego).

3.

Reklamacja powinna również zawierać: imię, nazwisko Uczestnika/Laureata, adres
korespondencyjny oraz e-mail, jak również wskazywać powód/powody reklamacji oraz ich
dokładny opis.

4.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem
reklamacji Organizator zwróci się do Uczestnika/Laureata składającego reklamację o ich
uzupełnienie we wskazanym zakresie.

5.

Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź na
reklamację zostanie wysłana w formie pisemnej na adres korespondencyjny lub pocztą
elektroniczną na adres e-mail podany w ramach reklamacji. W szczególnie uzasadnionych
przypadkach Organizator może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego

reklamację, adres korespondencyjny lub adres e-mail.

§ 10
Postanowienia końcowe
1.

Opis zasad przeprowadzenia Programu może znajdować się w materiałach promocyjnych i
reklamowych, w tym na Portalu. Wszystkie treści zawarte w w/w materiałach mają jedynie
charakter informacyjny. Jednak wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek
materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami
wiążącymi są postanowienia Regulaminu.

2. Regulamin
jest
dostępny
przez
Czas
Trwania
Konkursu
na
stronie
https://infoatopia.pl/files/regulamin-rodziny-lipikar-2017.pdf oraz w siedzibie Organizatora.
3.

Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się z Organizatorem za
pośrednictwem wiadomości e-mailowych pod adresem : kontakt@laroche-posay.pl.

4.

Zabronione jest dokonywanie przez Uczestnika/Laureata, w ramach uczestnictwa w
Programie, jakichkolwiek naruszeń prawa, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów,
ogólnych zasad obowiązujących lub któregokolwiek z postanowień Regulaminu.

5.

Naruszenie przez Uczestnika/Laureata w ramach uczestnictwa w Programie prawa, zasad
współżycia społecznego, dobrych obyczajów, ogólnych zasad obowiązujących lub
któregokolwiek z postanowień Regulaminu uprawnia Organizatora do podjęcia decyzji o
utracie przez Laureata prawa do Nagrody lub wykluczenia Uczestnika z Programu lub
pozbawienie go statusu Laureata. W takim przypadku Komisja może w miejsce tego Laureata
wybrać innego Laureata, na podstawie kryteriów zawartych w Regulaminie.

