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Regulamin „Quiz wiedzy farmaceutycznej” 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1 Organizatorem Konkursu „Quiz wiedzy farmaceutycznej” jest Farmacore Sp. z o.o. z siedzibą we 

Wrocławiu przy ulicy Rakowieckiej 65/67, 50-422 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000908523, o kapitale 
zakładowym w wysokości 7 803 700,00 zł w całości opłaconym, REGON: 022273732, będąca 
płatnikiem VAT o numerze NIP: 8992747774 (dalej: „Organizator”). 

2 Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator. 
3 Zwycięzcą zostają Uczestnicy, którzy wykażą się najwyższą liczbą poprawnych odpowiedzi 

na pytania zamknięte oraz udzielą najciekawszych odpowiedzi na pytanie otwarte (zgodnie z pkt 
III/9.  

4 Przyjmowanie zgłoszeń do konkursu trwa od dnia 25 maja 2022 roku od godziny 8:00 do dnia 
28 maja 2022 roku do godziny 24:00 (decyduje data zarejestrowania zgłoszenia w systemie 
Organizatora). Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 maja 2022 roku. 

5 Zwycięzcy konkursu poinformowani zostaną mailowo (wymagane pozostawienie adresu 
mailowego w formularzu quizu).  

II WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 
1 Aby dokonać zgłoszenia w Konkursie, należy odpowiedzieć na wszystkie pytania konkursowe 

opublikowane w ramach quizu w serwisie internetowym Organizatora pod adresem 
www.farmacol.webexpo.pl, zakładka Quizy. 

2 Uczestnictwo w konkursie oznacza akceptację regulaminu dostępnego na stronie 
www.farmacol.webexpo.pl 

3 Przesłane zgłoszenie za pomocą serwisu www.farmacol.webexpo.pl oznacza, iż Uczestnik 
zapoznał się z niniejszym regulaminem i wyraża zgodę na jego brzmienie, w szczególności wyraża 
zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do  przeprowadzenia konkursu 
i ogłoszenia wyników, zgodnie z poniższymi warunkami. 

4 Administratorem Pani/Pana danych jest Farmacore Sp. z o.o. kontakt: rodo@farmacol.com.pl 
kontakt do Inspektor ochrony danych: inspektor@farmacol.com.pl. Dane osobowe 
przetwarzane są w celu zapisu i realizacji Wydarzenia. Dane będą przetwarzane przez okres 
trwania konkursu z zachowaniem terminów archiwizacji lub wycofania zgody na informowanie 
o dalszych krokach związanych z organizacją konkursu. Przysługuje prawo do żądania dostępu 
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do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo 
do przenoszenia danych, prawo wycofania zgody oraz prawo skargi do UODO. 

III ZASADY WYŁONIENIA ZWYCIĘZCÓW W KONKURSIE 
1. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, może być 

pełnoletnia osoba fizyczna, która od dnia 25 maja 2022 roku od godziny 8:00 do dnia 28 maja 
2022 roku do godziny 24:00, dokona zgłoszenia uczestnictwa w konkursie, poprzez udzielenie 
odpowiedzi na wszystkie pytania konkursowe oraz zarejestruje się na stronie internetowej 
Organizatora. 

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, dzieci pracowników i przedstawicieli 
Organizatora Konkursu oraz organizacji z nim powiązanych w ramach grupy kapitałowej, 
członków rodzin wstępnych i zstępnych pracowników Organizatora, oraz innych podmiotów 
biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik Konkursu jest pełnoletni, a także 
do weryfikacji autentyczności danych osobowych zgłoszonych do Konkursu. 

4. Każdy Uczestnik może wziąć udział w konkursie tylko jeden raz. 
5. W przypadku kilkukrotnego zgłoszenia do konkursu przez Uczestnika, brany pod uwagę będzie 

wynik zgłoszony jako pierwszy. 
6. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania konkursowe. 
7. Pytania dzielą się na otwarte i zamknięte. 
8. Pytania zamknięte zostaną zweryfikowane przez system bezpośrednio po zakończeniu Quizu. 
9. Pytania otwarte zostaną zweryfikowane po zakończeniu Quizu przez Organizatora i ocenione 

pod kątem kreatywności. 
10. Zwycięzcą zostanie ten Uczestnik, który udzieli najwięcej poprawnych odpowiedzi oraz wykaże 

się największą kreatywnością w pytaniu otwartym. 
11. Kryteria konkursowe na podstawie których Organizator wyłoni zwycięzców to: 
a. Ilość udzielonych poprawnych odpowiedzi; 
b. Kreatywność udzielenia odpowiedzi na pytanie otwarte oceniana u użytkowników z najwyższą 

liczbą poprawnych odpowiedzi; 
c. Termin zarejestrowania zgłoszenia w systemie Organizatora. 
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IV NAGRODY 
1. W oparciu o kryteria zawarte w pkt. III niniejszego Regulaminu, Organizator wyłoni zwycięzców 

oraz przyzna 16 nagród o łącznej wartości 1600 zł, (16 x bon o wartości 100 zł do wykorzystania 
w salonach Empik) oraz elektroniczną prenumeratę czasopisma dla farmaceutów 
„Farmaprofit”, przesłaną na adres e-mail podany Organizatorowi. W przypadku rezygnacji 
z prenumeraty Uczestnik musi potwierdzić ten fakt Organizatorowi, wysyłając wiadomość 
e-mail o treści „prenumerata nie” na adres e-mail Organizatora e-targi@farmacol.com.pl  

2. Nagrody w konkursie zostaną przesłane nagrodzonym Uczestnikom Konkursu na adres, który 
Uczestnik poda na etapie rejestracji zgłoszenia konkursowego. 

3. Nagrody są wysyłane tylko i wyłącznie do osób mieszkających na terytorium Polski. Organizator 
zastrzega sobie, że nie wysyła nagród za granicę. 

4. Wymagane dane do wysyłki nagród to: imię i nazwisko, pełny adres: ulica, numer domu 
i mieszkania, kod pocztowy, nazwa miejscowości, numer telefonu, adres e-mail. Nagrody 
zostaną wydane w terminie wskazanym w regulaminie konkursu. 

VI POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia konkursu uczestnicy winni zgłaszać 

na piśmie w czasie trwania konkursu, jednakże nie później niż w terminie 14 dni 
od ostatecznego dnia wydania nagród na adres mailowy biura: e-targi@farmacol.com.pl 

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika 
i ewentualnie numer telefonu kontaktowego, a także dokładny opis i powód reklamacji, adres 
e-mail, z którego zostało wysłane zgłoszenie udziału w konkursie oraz treść żądania. 

3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni roboczych, od daty ich otrzymania przez 
Organizatora. 

4. Organizator będzie rozpatrywać reklamacje na podstawie Regulaminu. 
5. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony mailem zwrotnym na adres e-mail 

z którego przyszło zgłoszenie.  
 

VII OGRANICZENIE ROSZCZEŃ 
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących 

po stronie Zwycięzcy Konkursu. 
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie dokonane zgłoszenia Uczestników 

Konkursu. 
3. W przypadku nie podania wymaganych danych określonych w pkt 4, ppkt. 3 lub braku kontaktu 

w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników, nagroda przepada. 
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VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie (lecz nie później niż w dniu jego 

rozpoczęcia). 
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego. 
3. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających 

z Konkursu, będą rozstrzygane przez właściwy sąd. 
4. Organizator upoważniony jest do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników naruszających 

jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu bądź obowiązujące przepisy prawa bądź 
podejmujących działania, które w opinii Organizatora wpływają lub mogą wpłynąć na przebieg 
Konkursu, są sprzeczne z dobrymi obyczajami lub wpływają lub mogą wpłynąć niekorzystanie 
na wizerunek Organizatora, Fundatora czy Zleceniodawcy, a także naruszają lub mogą naruszyć 
interesy lub prawa innych Uczestników Konkursu. 

 


