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REGULAMIN KONKURSU  
Wakacje z Fikaminkami 

 
 

§1. Postanowienia ogólne 
 
1. Organizatorem konkursu (dalej „Konkurs”) jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą 

SILESIAN PHARMA Sp. z o.o. z siedzibą w  Katowicach przy ul.  Szopienickiej 77, 40-431 Katowice,  wpisana 
do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach 
VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem  0000341287, REGON 200312644, NIP 9662015459, kapitał 
zakładowy wpłacony w całości w wysokości 5 450 000,00 PLN  (dalej „Organizator”). 

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator. 
3. Polityka RODO obowiązująca dla celów marketingowych, w tym obsługi Konkursu dostępna jest na stronie 

internetowej Organizatora https://www.farmacol.com.pl/kontakt/rodo 
4. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu, które Uczestnik akceptuje wraz z chwilą 

wzięcia udziału w konkursie. 
5. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu, 

rozpatrywaniem reklamacji oraz pełną odpowiedzialność za Konkurs bierze na siebie jego Organizator. 
6. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Konkurs, ani żaden ze składników 

Konkursu nie jest loterią, ani inną grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach 
hazardowych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 165  późn. zm.). 

 
§2. Uczestnik konkursu 
1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, która ukończyła osiemnaście lat  

i posiada pełną zdolność do czynności prawnych (dalej: „Uczestnik”). 
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy oraz współpracownicy Organizatora, spółek powiązanych, 

pracownicy i współpracownicy innych podmiotów związanych z Organizatorem, a także członkowie ich 
najbliższej rodziny. 

3. Poprzez wysłanie zgłoszenia Uczestnik akceptuje warunki Regulaminu oraz zobowiązuje się do ich 
przestrzegania. 

4. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych  
z uczestnictwem w Konkursie. 

 
§3. Nagrody dla Uczestników 
1.  W Konkursie przewidziano 3 nagrody po 1 dla każdego zwycięskiego Uczestnika w zależności od zajętego 

miejsca (dalej: Nagroda) tj. odpowiednio: 
a) za zajęcie pierwszego miejsca: 4 bilety całoroczne do Energylandii.  Nagroda o wartości 1436 zł (słownie: 

tysiąc czterysta trzydzieści sześć złotych groszy 00/100) brutto; 
b) za zajęcie drugiego miejsca: 4 bilety dwudniowe do Energylandii, do wykorzystania w sezonie 2019. 

Nagroda o wartości 876 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt sześć złotych groszy 00/100) brutto; 
c) za zajęcie trzeciego miejsca: 4 bilety jednodniowe do Energylandii, do wykorzystania  

w sezonie 2019. Nagroda o wartości 476 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt sześć złotych groszy 
00/100) brutto. 

2. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę. Jeden Uczestnik może zdobyć tylko jedną Nagrodę. 
 
 

§4. Zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie 
1. W Konkursie biorą udział Uczestnicy, którzy w okresie od 1.04.2019 r. do 15.05.2019 r. zakupili jednorazowo 

co najmniej 2 dowolne produkty (opakowania produktów) linii Rodzina Zdrowia Fikaminki, czyli: 

 Rodzina Zdrowia Fikaminki Saszetki Junior smak pomarańczowy – 30 saszetek, lub 

 Rodzina Zdrowia Fikaminki Saszetki Junior smak truskawkowy – 30 saszetek, lub 

 Rodzina Zdrowia Fikaminki Saszetki Smyk smak waniliowy – 30 saszetek, lub 

 Rodzina Zdrowia Fikaminki Saszetki Smyk smak bananowy – 30 saszetek, lub 

 Rodzina Zdrowia Fikaminki z kolostrum – 60 pastylek do ssania, lub 

 Rodzina Zdrowia Fikaminki Calcio – 90 tabletek do ssania. 
2. Celem wzięcia udziału w Konkursie należy przesłać na adres poczty elektronicznej 

fikaminki@silesianpharma.pl zgłoszenie konkursowe (dalej: „Zgłoszenie”) zawierające: 
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a) czytelne zdjęcie lub skan paragonu będącego dowodem jednorazowego zakupu co najmniej  
2 opakowań produktów z listy wskazanej w §4 pkt 1 Regulaminu, dokonanego w okresie od  
1 kwietnia do 15 maja 2019 roku (dalej: „Paragon”). Oryginał Paragonu Uczestnik obowiązany jest 
zachować do 31 sierpnia 2019 roku dla potrzeb weryfikacji przez Organizatora; 

b) zadanie konkursowe (dalej: „Zadanie”) polegające na przedstawieniu w sposób kreatywny, zabawny, 
wymarzonych rodzinnych wakacji. Zadanie należy zrealizować samodzielnie (rodzinnie) w dowolnej 
formie elektronicznej: tekstowej, graficznej, wideo – maksymalnie 5000 znaków tekstu, a maksymalny 
rozmiar całego Zadania nie powinien przekraczać 10,0 MB. 

c) dodatkowo, wraz z rozwiązaniem Zadania, w treści maila należy przesłać swoje dane: 

 imię i nazwisko 

 datę urodzenia 

 adres korespondencyjny 

 numer telefonu 

 adres mailowy do kontaktu. 
3. Zgłoszenie do Konkursu spełniające warunki wymienione w pkt. 2 niniejszego paragrafu należy przesłać 

najpóźniej do dnia 15 maja 2019 roku do godziny 23:59. Zgłoszenia przesłane po tym terminie nie będą 
brały udziału w Konkursie. 

4. Kryteriami oceny Zgłoszeń konkursowych są:  

 kreatywność dotycząca pomysłu na spędzenie wakacji, 

 kreatywność dla sposobu wykonania Zadania, 

 rzetelności w opracowaniu Zadania.  
5. Członkowie Jury powołanego przez Organizatora dokonają subiektywnej oceny przesłanych Zgłoszeń 

zgodnie z kryteriami wskazanym w §4 pkt. 4 oraz zgodności formalnych i wyłoni spośród Zgłoszeń 
Uczestników 3 (słownie: trzech) zwycięzców, którym zostaną przyznane nagrody wskazane w §3, najpóźniej 
do dnia 1 czerwca 2019 roku.  

6. Każdy Uczestnik może wysłać kilka Zgłoszeń, przy czym do jednego Paragonu można wysłać tylko jedno 
Zgłoszenie. 

7. Organizator zastrzega sobie możliwość wyłączenia z udziału w Konkursie Uczestnika, który do tego samego 
Paragonu wyśle więcej jak jedno Zgłoszenie. 

8. Przesłanie Zgłoszenia oznacza potwierdzenie pełnoletności Uczestnika. 
9. Informacja o trzech zwycięzcach zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora 

www.silesianpharma.pl, ponadto zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej za pośrednictwem poczty 
elektronicznej, na adres mailowy podany w Zgłoszeniu. 

10. Warunkiem odebrania nagrody przez Uczestnika jest przesłanie w ciągu 48 godzin od ogłoszenia wyników 
na adres fikaminki@silesianpharma.pl dodatkowych informacji: 

 adres zameldowania 

 numer NIP lub PESEL 

 nazwę i adres Urzędu Skarbowego, do którego Organizator ma wysłać deklarację PIT-8C  
z tytułu wydanej Nagrody. 

 w przypadku wygrania biletów całorocznych dodatkowo zdjęcia  
 
11. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego opublikowania rozwiązania zadania konkursowego na 

stronach internetowych Organizatora oraz spółek powiązanych, należących do Grupy Kapitałowej  
z podmiotem dominującym Farmacol S.A. z siedzibą w Katowicach. Uczestnikowi Konkursu nie będzie 
przysługiwało od Organizatora żadne wynagrodzenie za publikację swoich tekstów. 

12. Wysłanie Zgłoszenia przez Uczestnika jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz Organizatora autorskich 
praw majątkowych (niewyłącznej licencji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych) jak również zgodę na 
przetwarzanie i rozpowszechnianie dołączonego Zadania na wszelkich polach eksploatacji bez dodatkowego 
wynagrodzenia, określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych, w tym w szczególności w zakresie: 
a) Utrwalania i zwielokrotniania publikacji; 
b) Rozpowszechniania publikacji w tym publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie 

oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie tekstu w taki sposób, aby każdy mógł 
mieć do niego dostęp. 

13. Informacje o Konkursie są dostępne na stronie Organizatora www.silesianpharma.pl/fikaminki  
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§5. Odbioru nagród 

1. Na wezwanie Organizatora Uczestnik jest zobowiązany dostarczyć w przeciągu 7 dni roboczych oryginał 
Paragonu. 

2. Brak wysłania Paragonu, o którym mowa w §5 pkt. 1, przekroczenie dopuszczalnego czasu na wysłanie 
odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez Uczestnika prawa do odebrania 
należnej Nagrody. 

3. Przyznane w Konkursie nagrody zostaną wysłane uczestnikom do 21 dni kalendarzowych od dnia 
potwierdzenia przez Uczestnika zakupu produktu wymaganego do udziału w Konkursie 

4. Nagrody zostaną wysłane pocztą bądź za pomocą firmy kurierskiej na adres wskazany przez Uczestnika. 
5. Nagroda wysłana może być jedynie na terenie Polski.  
6. Przyznane Nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom 

nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród. 
 

§6. Zakres odpowiedzialności Organizatora 
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników konkursu,  

w tym brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, 
jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne. 

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników 
w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń 
Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie Uczestników, których działania są 
sprzeczne z prawem lub Regulaminem, w szczególności Uczestników, którzy: 

a) Zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem (w szczególności zawierające treści 
obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej); 

b) Podejmują działania z wykorzystaniem danych nieprawdziwych lub danych osób trzecich; 
c) Ingerują w mechanizm działania Konkursu; 
d) Nie ukończyli 18 lat. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub zniszczenie Paragonu warunkującego udział  
w Konkursie wynikające z działań/zaniechań leżących po stronie Uczestnika. 

5. W Konkursie biorą udział wyłącznie oryginalne Paragony. Paragony przerobione, zniszczone lub uszkodzone 
w sposób uniemożliwiający weryfikację ich autentyczności, a także te, co do których można mieć 
podejrzenia, że nie są oryginalne. Wszelkie wątpliwości dotyczące poprawności Kuponów rozstrzygane są 
przez Organizatora. 

 
§7. Przetwarzanie danych osobowych 
1. Administratorem Danych jest Organizator. Kontakt do Administratora rodo@farmacol.com.pl 
2. Kontakt do inspektora ochrony danych:  inspektor.odo@farmacol.com.pl 
3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania 

czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia i rozliczenia Konkursu. 
4. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres 

niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom oraz rozpatrzenia 
ewentualnych reklamacji. 

5. Odbiorcą danych osobowych Uczestnika mogą być podmioty, z którymi Administrator ma podpisane 
umowy powierzenia.  

6. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.  

7. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych z siedzibą w Warszawie (00-193) 
Warszawa, ul. Stawki 2, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Uczestnika narusza 
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

8. Podanie danych jest obligatoryjne i jest warunkiem udziału w Konkursie. Konsekwencją nie podania danych 
jest niemożliwość udziału w Konkursie. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość 
Uczestnictwa w Konkursie. 
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§8. Prawa autorskie 

Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo  
w konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności 
intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie,  
w szczególności: 

a) Kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób mechanizmu 
konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody 
Organizatora; 

b) Korzystanie z konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi 
przepisami. 

 
§9. Reklamacje i zgłoszenia naruszeń 
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania konkursu lub stwierdzonych naruszeń Regulaminu 

winny być zgłaszane Organizatorowi za pomocą poczty elektronicznej na adres: 
fikaminki@silesianpharma.pl i/lub pisemnie na adres siedziby Organizatora najpóźniej do dnia 30.05.2019 
roku. 

2. Reklamacja lub zgłoszenie o stwierdzonych naruszeniach powinny zawierać imię, nazwisko  
i dokładny adres uczestnika konkursu jak również opis reklamowanego zdarzenia. 

3. Reklamacje i zgłoszenia będą niezwłocznie rozpatrywane nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia ich 
otrzymania przez Organizatora. 

4. Użytkownik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora drogą elektroniczną na adres mailowy, z którego 
została wysłana reklamacja lub pisemnie na wskazany adres do korespondencji. 

 
§10. Postanowienia końcowe 
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 
2. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla Uczestników na stronie internetowej 

www.silesianpharma.pl/fikaminki. 
 


