
REGULAMIN KONKURSU
"Weź udział w akcji testerskiej i wygraj oczyszczacz"

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki przeprowadzenia
konkursu w serwisie pt.: “Weź udział w akcji testerskiej i wygraj oczyszczacz” na
stroniehttps://mgr.farm/fellowes-oczyszczacze/#konkurs (zwanego dalej
„Konkursem”).

2. Konkurs kierowany jest do aptek, których kierownikami i pracownikami są
użytkownicy portalu farmacja.net.

3. Organizatorem Konkursu jest farmacja.net sp. z o.o., z siedzibą w Józefowie, ul.
Piaskowa 52, 05-420 Józefów, NIP: 7972051773, zarejestrowana w rejestrze
przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy, XIV
Wydział KRS pod numerem 0000467979 zwana dalej "Organizatorem".

4. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest
Organizator.

5. Fundatorem nagród w Konkursie jest Fellowes Polska S.A z siedzibą w Markach ul.
ks. bp. Władysława Bandurskiego 94, 05-270 Marki, NIP: 5270203709,
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla
m.st Warszawy, XIV Wydział KRS pod numerem 0000053914 zwana dalej:
“Fundatorem”.

6. Konkurs obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

II. UCZESTNICY KONKURSU

1. W Konkursie może uczestniczyć wyłącznie apteka ogólnodostępna działająca na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniająca wszystkie warunki uczestnictwa
określone w niniejszym Regulaminie oraz akceptująca niniejszy Regulamin (zwana
dalej „Uczestnikiem”).

2. W Konkursie wziąć udział mogą wyłącznie apteki ogólnodostępne, których
kierownikiem lub pracownikiem jest użytkownik portalu farmacja.net.

3. W przypadku rejestracji apteki przez jej pracownika, wymagane jest załączenie
zgody kierownika apteki na udział w Konkursie.

4. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są:
a. apteki prowadzone przez pracowników Organizatora oraz członków ich

najbliższych rodzin,
b. osoby, które podadzą nieprawdziwe lub niepełne dane uniemożliwiające

identyfikację Uczestnika lub kontakt z nim,
c. osoby, których odpowiedzi lub działania/zaniechania sprzeczne są z

postanowieniami Regulaminu.
5. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo,

małżonków, małżonków rodzeństwa i osoby pozostające w stosunku przysposobienia
oraz konkubinatu.

III. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

1. Pytania konkursowe opublikowane będą jednorazowo w serwisie mgr.farm na stronie
https://mgr.farm/fellowes-oczyszczacze/#konkurs w terminie od 21.11.2022 r. do
18.12.2022 r.



2. Zadanie Uczestnika polega na:
a. obejrzeniu prezentacji pt. “Sposób na zdrowszy oddech”, zamieszczonej na

stronie https://mgr.farm/fellowes-oczyszczacze/#konkurs,
b. udzieleniu poprawnych odpowiedzi na 3 pytania zamknięte,
c. udzieleniu odpowiedzi na pytanie otwarte,
d. podanie poprawnych danych apteki i danych osobowych kierownika w

formularzu rejestracji umieszczonym pod linkiem
https://mgr.farm/fellowes-oczyszczacze/#konkurs,

e. zaakceptowanie Regulaminu.
3. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz.
4. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych Regulaminem zasad oraz

oświadcza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w
Konkursie.

5. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
6. Rejestracja w Konkursie zgodnie z postanowieniami Regulaminu stanowi warunek

uczestnictwa w nim.

IV. ZASADY KONKURSU

1. Zwycięzców Konkursu wskaże Komisja konkursowa powołana przez Organizatora
Konkursu dalej zwana „Komisją”.

2. Spośród Uczestników Komisja wskaże 5 zwycięzców, którzy:
a. obejrzą prezentację pt. “Sposób na zdrowszy oddech”, zamieszczoną na

stronie https://mgr.farm/fellowes-oczyszczacze/#konkurs,
b. udzielą poprawnych odpowiedzi na 3 pytania zamknięte,
c. udzielą odpowiedzi na pytanie otwarte, przy czym odpowiedź ta będzie się

wyróżniała na tle innych odpowiedzi swoją oryginalnością oraz
uzasadnieniem zawierającym odniesienia do praktyki działania apteki,

d. podadzą poprawne dane apteki i dane osobowe kierownika w formularzu
rejestracji umieszczonym pod linkiem
https://mgr.farm/fellowes-oczyszczacze/#konkurs,

e. zaakceptują postanowienia Regulaminu.
3. Pytania konkursowe będą dostępne na stronie

https://mgr.farm/fellowes-oczyszczacze/#konkurs w terminie od 21.11.2022 r. do
18.12.2022 r.

4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest udzielenie odpowiedzi na wszystkie
pytania.

5. Uczestnik oświadcza i zapewnia, że w sali ekspedycyjnej lokalu apteki Uczestnika
będą właściwe warunki do zamontowania oczyszczacza, tj.:

a. dostęp do źródła zasilania w odległości nie większej jak 1,5 metra -
wymagania w zakresie zasilania 220–240 V, 50/60 Hz, 0,9 A

b. oczyszczacza nie montujemy bezpośrednio nad drzwiami wejściowymi z
zewnątrz ani nad oknami, które są otwierane

c. - wysokość montażu optymalna od 170 cm do 250 cm z zachowaniem min.
21 cm odległości od sufitu, wymiary oczyszczacza 508 x 533 x 228 mm, waga
9,2 kg

d. oczyszczacz po zamontowaniu nie może być zasłonięty żadnymi meblami,
przysłonami, ściankami itp..

e. musi być zachowana odpowiednia możliwość cyrkulacji powietrza.
6. Uczestnik potwierdza, że w razie niespełnienia warunków określonych w pkt. 5

niniejszej sekcji, a także w innych przypadkach określonych w §5 pkt. 2 umowy
barterowej, umowa barterowa ulega rozwiązaniu, a Nagroda główna (oczyszczacz)
przepada. W takiej sytuacji, Uczestnik zrzeka się jakichkolwiek roszczeń do
oczyszczacza, czy to z tytułu umowy barterowej, czy to z racji wygranej w Konkursie.



7. W sytuacji przedstawionej w pkt. 6 niniejszej sekcji, liczba laureatów ulega
zmniejszeniu. Komisja konkursowa nie będzie uzupełniać liczby laureatów do 5
(pięciu).

8. Komisja konkursowa dokona selekcji nagradzanych Uczestników na podstawie
kryteriów określonych w pkt. 2 powyżej i na zasadach określonych w Regulaminie w
terminie do 14 dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu. Zwycięzcy zostaną
poinformowani o wynikach prac Komisji do 14 dni roboczych od dnia zakończenia
Konkursu za pomocą wiadomości e-mail na adres podany przy rejestracji w
Konkursie.

V. REJESTRACJA

1. Rejestracja w Konkursie następuje po zaakceptowaniu Regulaminu, podaniu danych
Uczestnika oraz udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania konkursowe
opublikowane na stronie https://mgr.farm/fellowes-oczyszczacze/#konkurs

2. Poprzez dane Uczestnika rozumie się: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu,
nazwa apteki, stanowisko, adres apteki.

3. Warunkiem otrzymania nagrody jest podanie przez Uczestnika danych określonych w
pkt. 2 zgodnie z prawdą i stanem faktycznym.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub
danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje
odebraniem prawa do ewentualnej nagrody w Konkursie.

5. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania Uczestników
niezgodne z Regulaminem.

VI. NAGRODY W KONKURSIE

1. Nagrodą główną zostanie nagrodzonych 5 Uczestników.
2. Każdy Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę.
3. Nagrody:

a. Nagrodą główną jest oczyszczacz AeraMax PRO 3 PC o numerze katalogowym
9573801 do zawieszenia na ścianie, o wartości 6049 zł netto zł, przy czym na
oczyszczacz zostaje udzielony rabat w kwocie 50% jego wartości;

b. Nagrodą dla każdego uczestnika jest oferta promocyjna przygotowana
specjalnie pod potrzeby aptek na asortyment oczyszczaczy AeraMax PRO

4. Nagrody, o których mowa w pkt. 3 nie łączą się.
5. Nagroda główna obejmuje oczyszczacz oraz jego montaż w lokalu apteki. Usługa

montażu jest wliczona w wartość oczyszczacza. Łączna wartość oczyszczacza wraz z
usługą montażu, po uwzględnieniu rabatu 50%, wynosi 3024,5 (trzy tysiące dwadzieścia
cztery 50/100) złotych.

6. Nagrodę otrzymują Uczestnicy wybrani przez Organizatora.
7. Nagrody Uczestnikom przydziela Organizator za pośrednictwem Komisji konkursowej

oraz według postanowień Regulaminu.
8. Laureaci nagrody głównej zobowiązują się wziąć udział w akcji testerskiej (dalej:

“Akcja Testerska”), która będzie polegać na:
a. zawarcie umowy barterowej z Fundatorem, której wzór stanowi Załącznik nr 1

do Regulaminu
b. zamontowaniu oczyszczacza w odpowiednim miejscu w aptece laureata

nagrody głównej
c. monitorowaniu działania oczyszczacza przez 3 (trzy) miesiące od dnia

zamontowania
d. napisaniu przez laureata dwuzdaniowej opinii na temat oczyszczacza oraz

wykonaniu 5 zdjęć oczyszczacza w jakości FullHD i przesłaniu tych zdjęć
oraz opinii Fundatorowi wraz ze zgodą na ich publikację z podaniem danych



osobowych kierownika apteki i danych apteki, mając na względzie
postanowienia pkt. 10,

e. nabycia na własność oczyszczacza po zakończeniu okresu monitorowania,
pod warunkiem wypełnienia świadczenia wzajemnego wynikającego z umowy
barterowej.

9. Szczegółowe zasady Akcji Testerskiej reguluje umowa barterowa pomiędzy
laureatem nagrody głównej a Fundatorem.

10. Fellowes zastrzega sobie prawo odwiedzenia wybranych aptek spośród wygranych i
realizacji własnych materiałów zdjęciowych w tym w trakcie montaży, na zasadach
bliżej opisanych w umowie barterowej.

11. Nagrody dostarczane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Organizator nie wyraża zgody na dostarczanie nagród poza granice Rzeczypospolitej
Polskiej.

12. Jakiekolwiek roszczenia Uczestników dotyczące rodzaju, rozmiaru, jakości,
standardu i innych właściwości nagród są wyłączone. Uczestnikom nie przysługuje
prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani otrzymania ich
ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego, jak również prawo do cesji uprawnienia do
otrzymania nagrody.

13. Organizator zachowuje prawo do zmiany nagród rzeczowych na nagrody tożsame
wartościowo.

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady nagród wynikłe z winy
producenta.

15. Nagrody, które nie zostały wygrane lub nagrody, do których wygrani utracili prawa z
przyczyn określonych w Regulaminie, pozostają w dyspozycji Organizatora.

16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika błędnych
danych adresowych. Zwrot przesyłki właściwie zaadresowanej, tzn. wedle podanych
przez Uczestnika danych, skutkuje przepadkiem nagrody, która przechodzi do
dyspozycji Organizatora.

VII. CZAS TRWANIA KONKURSU

1. Konkurs trwa 28 dni.
2. Konkurs rozpoczyna się dnia 21.11.2022 i kończy 18.12.2022 .

VIII. KOMISJA KONKURSOWA

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności
w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń konkursowych oraz dokonania
wyłonienia zwycięzców, Organizator powoła Komisję konkursową. W skład Komisji
wejdą osoby delegowane przez Organizatora.

2. Na wynik Konkursu ma wpływ wyłącznie rezultat działań Uczestników ocenianych
zgodnie z Regulaminem z wyłączeniem jakichkolwiek elementów o charakterze
losowym.

3. Organizator nie gwarantuje, że udział w Konkursie zakończy się wygraniem nagrody
przez danego Uczestnika.

IX. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Postępowanie reklamacyjne prowadzone jest przez Organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy nagrodzony Uczestnik spełnia

warunki określone w Regulaminie. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia



określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia
określonych dokumentów. Niespełnienie warunków Konkursu lub odmowa spełnienia
powyższych żądań powoduje wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z
jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń
Uczestnika w stosunku do Organizatora. Uczestnicy, w stosunku do których
ujawnione zostanie podanie w formularzu fałszywych danych identyfikacyjnych, będą
ostatecznie dyskwalifikowani z Konkursu.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe działanie lub przerwy w
działaniu sieci Internet, a także za opóźnienia w dostarczeniu, niedostarczenie lub
uszkodzenie przesyłki z winy firmy kurierskiej, ani za niemożność lub utrudnienia
odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w
Konkursie.

4. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane drogą elektroniczną za
pośrednictwem formularza kontaktowo-reklmacyjnego, dostępnego na stronie
https://grupafarmacja.net/kontakt/ nie później niż w terminie 7 dni od dnia
zakończenia Konkursu.

5. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom.
6. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres e-mail Uczestnika podany

przy rejestracji, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
7. Wniesione w terminie reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni, licząc od dnia

doręczenia reklamacji. Reklamacje wniesione po terminie lub niespełniające
warunków określonych w Regulaminie nie będą rozpatrywane.

8. Decyzja w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Powiadomienie
Uczestnika o decyzji zostanie wysłane na adres e-mail podany w reklamacji w
terminie 7 dni, licząc od daty rozpatrzenia reklamacji.

X. DANE OSOBOWE

1. Niniejszy paragraf odnosi się wyłącznie do przetwarzania danych osobowych
Uczestników gromadzonych przez Organizatora w związku z Konkursem.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych
użytkowników serwisów prowadzonych przez Farmacja.net Sp. z o.o. w celach
związanych z dostarczaniem usług tych serwisów. W tym zakresie Farmacja.net Sp.
z o.o. pozostaje niezależnym administratorem danych i w tym zakresie stosuje się
Politykę prywatności.

2. Administratorem Danych Osobowych Uczestników Konkursu jest jego Organizator,
czyli farmacja.net sp. z o.o., z siedzibą w Józefowie, ul. Piaskowa 52, 05-420
Józefów, NIP: 7972051773 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy, XIV Wydział KRS pod
numerem 0000467979.

3. Dane osobowe Uczestników Konkursu (dalej jako „Dane Osobowe”) będą
przetwarzane przez Organizatora zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako ,,RODO’’.

4. Kontakt z Organizatorem w kwestiach dotyczących przetwarzania Danych
Osobowych jest możliwy pisemnie – na adres wskazany powyżej lub elektronicznie
za pośrednictwem powołanego przez Organizatora inspektora ochrony danych − za
pośrednictwem formularza kontaktowo-reklamacyjnego, dostępnego na stronie
https://grupafarmacja.net/kontakt/

5. Dane Osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach związanych z realizacją
prawnie uzasadnionych interesów Organizatora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f
RODO), takich jak:

https://grupafarmacja.net/kontakt/
https://grupafarmacja.net/kontakt/


a. organizacja konkursu “Weź udział w akcji testerskiej i wygraj
oczyszczacz” w szczególności przyjmowanie i weryfikacja zgłoszeń
Uczestników, ustalenie zwycięzców Konkursu, wydanie nagród (w tym
przeprowadzenie Akcji Testerskiej) oraz rozpatrywanie ewentualnych
reklamacji Uczestników związanych z Konkursem,

b. cele dowodowe na potrzeby obrony w sprawach dotyczących roszczeń
związanych z Konkursem, w tym roszczeń wynikających z przepisów ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

6. Podanie przez Uczestników Danych Osobowych jest dobrowolne, przy czym
niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie (niepodanie danych z uwagi na kwestie
organizacyjne skutkuje niemożliwością wzięcia udziału w Konkursie).

7. Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć upoważnieni pracownicy Organizatora,
operatorzy pocztowi (w zakresie niezbędnym do dostarczenia nagrody lub
korespondencji skierowanej do Uczestnika) oraz usługodawcy, którym w drodze
umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług
świadczonych dla Organizatora, w szczególności Operator Konkursu, dostawcy
usług IT, podmioty świadczące Organizatorowi usługi doradcze i ich upoważnieni
pracownicy. Dostęp do Danych Osobowych mają tylko ci odbiorcy, w przypadku
których istnieje uzasadnienie takiego dostępu z uwagi na wykonywane zadania i
świadczone usługi. Ponadto dostęp do danych osobowych Uczestników otrzyma
Fundator, na podstawie powierzenia przetwarzania danych osobowych przez
Administratora, na tych samych podstawach jak Administrator.

8. Dane Osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do
realizacji Konkursu, w tym rozpatrzenia reklamacji Uczestników, a po jego
zakończeniu do czasu przedawnienia roszczeń, w tym dotyczących praw autorskich i
pokrewnych.

9. Uczestnik może skorzystać wobec Organizatora z następujących praw:
a. prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych i uzyskania

informacji na temat ich przetwarzania, a w przypadku gdyby były
nieprawidłowe ma prawo do żądania ich sprostowania (zgodnie z art. 15 i 16
RODO),

b. prawa do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych w sytuacjach i na
zasadach wskazanych w art. 18 RODO (Uczestnik może żądać ograniczenia
przetwarzania jego danych osobowych na okres weryfikacji ich prawidłowości
lub do czasu rozpatrzenia jego sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Prawo to przysługuje także w sytuacji gdy zdaniem Uczestnika przetwarzanie
jego danych jest niezgodnie z prawem, lecz nie chce on aby dane te zostały
od razu usunięte lub w przypadku gdy dane są mu potrzebne dłużej niż
zakładał przyjęty okres przetwarzania, z uwagi na kwestie ustalenia lub
obrony roszczeń),

c. prawa do żądania usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO („prawo do
bycia zapomnianym”),

d. prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania
jego Danych Osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją,
w przypadku, gdy dane są przetwarzane przez Organizatora w ramach
realizacji swoich prawnie uzasadnionych interesów (zgodnie z art. 21 ust. 1
RODO).

10. W sprawach związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych oraz realizacją praw
przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z
Organizatorem na dane kontaktowe wskazane powyżej w punkcie 4. Uczestnik, który
złoży wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jego Danych Osobowych, w
ramach korzystania z przysługujących mu praw, może zostać poproszony o
odpowiedź na kilka pytań, które umożliwią weryfikację jego tożsamości.

11. Nadto Uczestnik ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jego Danych
Osobowych przez Organizatora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych



(adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli sądzi, że przetwarzanie jego danych
przez Organizatora narusza przepisy RODO.

XI. ZMIANY REGULAMINU

1. Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników w siedzibie Organizatora oraz
na Stronie: https://mgr.farm/fellowes-oczyszczacze/#konkurs.

2. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich
wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w zakresie, w jakim jest to
dopuszczalne przez obowiązujące przepisy prawa oraz w przypadku zaistnienia
istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem
funkcjonowania Konkursu.

4. Zmiany Regulaminu będą udostępniane na Stronie, a także komunikowane
uprzednio Użytkownikom w odpowiedni, umożliwiający analizę wspomnianych zmian
sposób.

5. W przypadku niezaakceptowania zmian Użytkownik powinien niezwłocznie
powiadomić Operatora o takiej decyzji drogą mailową na adres e-mail:
bok@farmacja.net.

XII. PRAWA AUTORSKIE

1. Uczestnik Konkursu przenosi na Fundatora majątkowe prawa autorskie do
wszystkich odpowiedzi udzielonych na pytania konkursowe, zdjęć oczyszczacza
wykonanych w ramach Akcji Testerskiej oraz do opinii wyrażonych w trakcie Akcji
Testerskiej (łącznie zwanych dalej “Utworami”) bez ograniczeń czasowych i
terytorialnych, na następujących polach eksploatacji: w zakresie zapisu i powielania -
technika drukarska, reprograficzna, cyfrowa, na jakimkolwiek nośniku znanym w
momencie zawarcia umowy.

2. Uczestnik Konkursu upoważnia Fundatora do wykonywania autorskich praw
osobistych do Utworów na określonych powyżej polach eksploatacji i w zakresie
upoważnienia, zobowiązuje się do niewykonywania swoich autorskich praw
osobistych do Utworów w stosunku do Fundatora i licencjobiorców.

3. Uczestnik Konkursu upoważnia Fundatora do wykonywania autorskich praw
zależnych do Utworów na określonych powyżej polach eksploatacji i w zakresie
upoważnienia, zobowiązuje się do niewykonywania swoich autorskich praw
zależnych do Utworów w stosunku do Fundatora i licencjobiorców.

4. Uczestnik Konkursu przenosi na Fundatora prawa, o których mowa w pkt. 1 lub
upoważnia do wykonywania praw, o których mowa w pkt. 2 i 3 w momencie
przesłania utworu.

5. Uczestnik Konkursu przenosi na Fundatora prawa, o których mowa w pkt. 1 lub
upoważnia do wykonywania praw, o których mowa w pkt. 2 i 3 bez dodatkowego
wynagrodzenia ponad szansę wygrania nagrody głównej Konkursu lub inne
wynagrodzenie, jeśli zostało ono określone w umowie barterowej zawieranej w
ramach Akcji Testerskiej pomiędzy Fundatorem a laureatami nagrody głównej.

6. Uczestnikowi Konkursu nie przysługuje osobne wynagrodzenie za przeniesienie
majątkowych praw autorskich na różnych polach eksploatacji.

7. W szczególności Uczestnik potwierdza, że przeniesienie praw, o którym mowa w pkt.
1 niniejszego działu oraz upoważnienia, o których mowa w pkt. 2 i 3, są przenoszone
lub udzielane Fundatorowi razem z prawem dalszego przeniesienia praw lub
dalszego upoważnienia innych podmiotów. W takiej sytuacji do tych podmiotów
stosuje się odpowiednio postanowienie pkt. 2 i 3 dotyczące licencjobiorców.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

mailto:bok@farmacja.net


1. Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej może nastąpić wyłącznie po
wyczerpaniu procedury reklamacyjnej przewidzianej w niniejszym Regulaminie, a
także po wyczerpaniu możliwości polubownego rozwiązania zaistniałego sporu.

2. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne
powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

3. Regulamin wchodzi w życie w dniu jego opublikowania.

Załączniki:
1) wzór umowy barterowej

Umowa barterowa
zawarta w …………………,  dnia ………………….. r.

pomiędzy Stronami:

………………..
…………………………..
dalej jako Apteka

a

Fellowes Polska S.A. z siedzibą w Markach, ul. ks. bp. Władysława Bandurskiego 94, 05-270
Marki, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla
m.st Warszawy, XIV Wydział KRS pod numerem 0000053914, kapitał zakładowy: ……..,
NIP: 5270203709 REGON: 008105827
dalej jako Fellowes
reprezentowaną przez: ………… –  ….. ,

łącznie zwane Stronami,a osobno jako Strona

o następującej treści:

§1
Strony zgodnie ustalają, iż przedmiotem niniejszej Umowy jest współpraca polegająca na
wzajemnych świadczeniach Stron w ramach akcji testerskiej (dalej jako Akcja Testerska)
przeprowadzanej w ramach konkursu pt.: “Weź udział w akcji testerskiej i wygraj
oczyszczacz” (dalej jako Konkurs), którego Apteka jest laureatem, a Fellowes - Fundatorem
nagród. Oczyszczaczem jest nagroda główna Konkursu: oczyszczacz AeraMax PRO 3 PC o
numerze katalogowym 9573801 do zawieszenia na ścianie wraz z usługą montażu.

§2
1. W ramach niniejszej umowy Apteka zobowiązuje się do:

a. przyjęcia oczyszczacza i udostępnienia lokalu Apteki w zakresie niezbędnym
do montażu oczyszczacza przez Fellowes

b. testowania oczyszczacza przez okres 3 (trzech) miesięcy, tj. do następujących



czynności: …………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………………………………………

c. zrobienia oczyszczaczowi pięciu zdjęć przedstawiających …………………
……………………………………. i ………………………………… w
jakości ….x…., przy oświetleniu …………………………..

d. napisania dwuzdaniowej opinii, w której krótko będą przedstawione wrażenia
Apteki z korzystania z oczyszczacza

e. do udostępnienia Fellowes możliwości przeprowadzenia dokumentacji
zdjęciowej w trakcie montaży oraz dokumentacji zdjęciowej, o której mowa
w § 5 ust. 3 Umowy.

2. W ramach niniejszej umowy Fellowes zobowiązuje się do:
a. użyczenia Aptece oczyszczacza na okres Akcji Testerskiej
b. montażu oczyszczacza w odpowiednim miejscu na terenie lokalu Apteki
c. przeniesienia na Aptekę własności oczyszczacza pod warunkiem wykonania

przez Aptekę zobowiązań wskazanych w § 2, ust.1

§3
1. Strony zgodnie oświadczają, że:

a. wartość świadczeń Apteki wskazanych w § 2, ust.1 Umowy wynosi 3024,5 zł
netto (słownie trzy tysiące dwadzieścia cztery 50/100 złotych netto)

b. wartość świadczeń Fellowes wskazanych w § 2 ust. 2 Umowy wynosi 3024,5
zł netto (słownie trzy tysiące dwadzieścia cztery 50/100 złotych netto) i jest
równa kwocie wynoszącej 50% wartości oczyszczacza wraz z usługą
montażu, co jest nagrodą główną Konkursu.

2. Kwoty, o których mowa w ust. 1 pkt a) - b) strony powiększą o należną stawkę
podatku VAT zgodną z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

3. Strony wyłączają możliwość zamiany świadczeń na świadczenia pieniężne z
wyjątkiem ewentualnych roszczeń odszkodowawczych.

§4
Strony zobowiązują się do wystawienia faktur VAT na kwoty wskazane w §3 ust 1 niniejszej
umowy.Strony są podatnikami podatku VAT i upoważniają się do wystawienia faktury bez
podpisu odbiorcy. Faktury zostaną wystawione najpóźniej w terminie ……… dni po
wykonaniu usług, o których mowa w § 2  niniejszej Umowy.

§5
1. Apteka zapewni, że w sali ekspedycyjnej lokalu Apteki będą właściwe warunki do

zamontowania oczyszczacza, tj.:
a. dostęp do źródła zasilania w odległości nie większej jak 1,5 metra -

wymagania w zakresie zasilania 220–240 V, 50/60 Hz, 0,9 A
b. oczyszczacza nie montujemy bezpośrednio nad drzwiami wejściowymi z

zewnątrz ani nad oknami, które są otwierane
c. - wysokość montażu optymalna od 170 cm do 250 cm z zachowaniem min. 21

cm odległości od sufitu, wymiary oczyszczacza 508 x 533 x 228 mm, waga
9,2 kg

d. oczyszczacz po zamontowaniu nie może być zasłonięty żadnymi meblami,
przysłonami, ściankami itp..

e. musi być zachowana odpowiednia możliwość cyrkulacji powietrza.



2. Jeśli Apteka nie dochowa pkt. 1 niniejszego paragrafu lub nie wyrazi zgody na
zaproponowane przez Fellowes miejsce montażu oczyszczacza na terenie lokalu
Apteki bez uzasadnionej przyczyny oraz bez wskazania alternatywnego miejsca
montażu, odpowiadającego wymogom z pkt. 1 niniejszego paragrafu, umowa ulega
rozwiązaniu, a oczyszczacz przepada. W takiej sytuacji, Apteka zrzeka się
jakichkolwiek roszczeń do oczyszczacza, czy to z tytułu niniejszej umowy, czy to z
racji wygranej w Konkursie.

3. Apteka zobowiązuje się do natychmiastowego informowania Fellowes o
stwierdzonych usterkach oczyszczacza.

4. W przypadku, w którym zdjęcia, o których mowa w § 2, ust. 1 pkt. c, nie będą
odpowiedniej jakości, Apteka wyraża zgodę na przeprowadzenie na terenie lokalu
Apteki w ustalonym z Fellowes terminie profesjonalnej sesji zdjęciowej przestrzeni z
widocznym oczyszczaczem zorganizowanej przez i na koszt Fellowes.

5. Apteka wyraża zgodę na dokumentację zdjęciową w trakcie montażu oczyszczaczy.
Apteka wyraża również zgodę na na przeprowadzenie na terenie lokalu Apteki w
ustalonym z Fellowes terminie profesjonalnej sesji zdjęciowej przestrzeni z
widocznym oczyszczaczem zorganizowanej przez i na koszt Fellowes w innych,
uzasadnionych przypadkach.

6. Dokumentacja zdjęciowa może odnosić się do wykonania zdjęcia oczyszczacza,
pomieszczenia sali ekspedycyjnej Apteki, stanu filtrów. Fellowes zobowiązuje się do
niefotografowania osób przebywających w sali ekspedycyjnej Apteki, a w razie
konieczności ujęcia ich w zdjęciu, do uzyskania zgody na wykorzystanie wizerunku
fotografowanej osoby. Wszelkie dokumentacje zdjęciowe zostaną przeprowadzone w
terminie do końca września 2023 roku. W każdym przypadku dokumentacja
zdjęciowa na terenie lokalu Apteki będzie prowadzona przez i na koszt Fellowes.

7. Postanowienia Regulaminu Konkursu dotyczące praw autorskich do odpowiedzi
konkursowych, zdjęć oraz do opinii stosuje się wprost do stosunku prawnego
pomiędzy Stronami niniejszej umowy.

8. Autor opinii, o której mowa w § 2, ust.1 pkt. d wyraża zgodę na publikację opinii z
jego nazwiskiem. W uzasadnionych przypadkach, autor może tę zgodę cofnąć ze
skutkiem na przyszłość. Autor niezwłocznie poinformuje o tym Aptekę i Fellowes
drogą mailową.

§6
Umowa obowiązuje do wywiązania się Stron ze wszystkich zobowiązań z niej
wynikających.

§7
1. Każda zmiana umowy wymaga formy pisemnej.
2. Za kontakt między Stronami w sprawach związanych z prawidłowym wykonaniem

umowy odpowiedzialne są osoby:
a. ze strony Apteki ……………………………..
b. ze strony Fellowes ………………………………….

§8
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu

Cywilnego.
2. W przypadku ewentualnych sporów Strony dążyć będą do rozstrzygnięć

polubownych, a w razie braku porozumienia podlegają rozstrzygnięciu przez sąd



właściwy dla siedziby Fellowes

§9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej
ze stron.

………………………………………………                             …………………………………………..
Za Aptekę Za Fellowes


