
Regulamin Konkursu organizowanego przez ASA Sp. z o.o. w Głubczycach  

pn. „Wielkanoc w moim domu” 

 
1. ORGANIZATOR  I  CZAS TRWANIA KONKURSU 
 
1.1. Organizatorem konkursu pt: ” Przezorni - odporni! Zadbaj o zdrowie swojej rodziny z 
Immunosanem!” zwanego dalej "Konkursem", jest ASA  Sp. z o.o. z siedzibą w Głubczycach  
ul. Oświęcimska  wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu  VIII  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000142069 zwany dalej "Organizatorem". 

 
1.2. Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 01.04.2014 do 10.04.2015r. 
 
1.3 Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do 
chwili zakooczenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie. 
 
1.4 Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, w tym wyłonieniem jego zwycięzców, czuwad 
będzie jury powołane przez Organizatora spośród pracowników Organizatora. 
 
2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 
 
2.1. Konkurs przeznaczony jest dla dorosłych kobiet, zamieszkałych na stałe na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej, które chciałyby podzielid się swoją opinią na temat najlepszego 
modelu kostiumu kąpielowego. 
 
2.2. W Konkursie nie mogą brad udziału pracownice  i przedstawiciele Organizatora, inne 
osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie najbliższej 
rodziny pracowników i przedstawicieli Organizatora, tj. wstępnych, zstępnych, rodzeostwo, 
małżonków, rodziców małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz we 
wspólnym pożyciu.  
 
2.3 Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu 

w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak 
również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w 
Konkursie. 

 
2.4 Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także 
prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosid na inne osoby. 
 

 

3. ZASADY KONKURSU 

 

3.1. Konkurs ogłoszony zostanie na stronie www.zdrowieintymne.pl  

http://www.zdrowieintymne/


 

3.2. Udział w Konkursie polega na  napisaniu  pracy o objętości do 3000 znaków (bez spacji) 

na temat „Wielkanoc w moim domu” nt. jak radzisz sobie z tzw. przedświąteczną gorączką 

lub bez czego nie wyobrażasz sobie Świąt. Praca musi byd wytworem uczestnika konkursu. 

Pracę  do konkursu należy przysład drogą mailową na adres konkurs@lacibiosfemina.pl 

   
3.3 Termin nadsyłania prac upływa dnia 10.04.2015 r. 
 
3.4. W Konkursie jeden uczestnik może otrzymad jedną nagrodę, niezależnie od liczby 
nadesłanych prac. 
 
4. NAGRODY 
 
4.1. Nagrodami w Konkursie są – w zależności od zdobytego przez Uczestnika miejsca: 
 

1– 3 miejsce: 

 Książka „Kulminacje” J.Wiśniewskiego. 

 Zestaw preparatów z serii LaciBios femina (płyn do higieny intymnej, żel do okolic 

intymnych, doustny probiotyk ginekologiczny. 

 Preparat  PlusMag B6. 

4 – 10  miejsca: 

  Zestaw preparatów z serii LaciBios femina (płyn do higieny intymnej, żel do okolic 

intymnych, doustny probiotyk ginekologiczny. 

 Preparat  PlusMag B6. 

 
4.2.Nagrodzonych zostanie 10 osób.  
 
4.3. Zwycięzców Konkursu wyłoni jury, które wybierze prace najciekawsze spośród 
nadesłanych i spełniających warunki niniejszego regulaminu, a ich autorom przyzna nagrody 
wskazane w ust. 4.1. 
 
4.4.Prace uczestników Konkursu, którym przyznane zostały nagrody, zostaną opublikowane 
w wersji internetowej na stronie www.zdrowieintymne.pl w  terminie do 10.04.2015 r. bez 
prawa do honorarium.  
 
5. ODBIÓR NAGRODY 
 
5.1. Lista zwycięzców Konkursu, zawierająca ich imiona, i miejscowości zamieszkania, 

mailto:konkurs@lacibiosfemina.pl


zostanie opublikowana na stronie www.zdrowieintymne.pl. Zwycięzcy zostaną osobiście 
poinformowani o wygranej poprzez kontakt mailowy. 
 
5.2. Nagrody zostaną przekazane zwycięzcom Konkursu za pośrednictwem poczty, kuriera 
lub innego przewoźnika, do dnia 25.04.2015 r. na wskazany przez zwycięzcę adres.  
 
5.3. Nagrody nie podlegają wymianie na inne nagrody rzeczowe ani na ekwiwalent pieniężny. 
 
5.5. W przypadku niepodjęcia nagrody w terminie 30 dni od dnia postawienia jej do 
dyspozycji zwycięzcy, prawo do nagrody wygasa, a nagroda pozostaje do dyspozycji 
Organizatora. 
 

5.6 Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych 
uniemożliwiających wydanie nagrody. 

 

6 Reklamacje 

1. Reklamacje w sprawach związanych z Konkursem należy składad do Organizatora w formie 
pisemnej na wskazany adres poczty elektronicznej z dopiskiem „Wielkanoc w moim domu!", 
w terminie 30 dni od rozstrzygnięcia konkursu.  
 
Reklamacja powinna zawierad imię, nazwisko, adres e-mail, z którego wysyłane było 
zgłoszenie do Konkursu, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje złożone 
po upływie terminu wskazanego w punkcie 1, jak również w formie innej niż pisemna nie 
będą rozpatrywane.  
 
3. Reklamacje przesłane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Reklamacje 
rozpatrywad będzie Organizator w terminie 21 dni od dnia ich otrzymania, a o ich wyniku 
informowad będzie na piśmie przesłanym do uczestnika Konkursu na adres podany w 
reklamacji. 
 
 

 
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

7.1. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na stronie internetowej 
www.zdrowieintymne.pl w trakcie trwania Konkursu. 

7.2. Na życzenie uczestnika Konkursu, po przesłaniu przez niego zaadresowanej zwrotnie 
koperty ze znaczkiem, organizator prześle kopię regulaminu Konkursu. 

3 Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają 
jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają jedynie postanowienia 
niniejszego Regulaminu. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają 
przepisy kodeksu cywilnego. 
 
7.4 . Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przez  Organizatora  zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, (tekst jedn. Dz. 

http://www.zdrowie/
http://www.zdrowieintymne.pl/


U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w zakresie i celach związanych z przeprowadzeniem 
Konkursu, a w szczególności w celu komunikacji z jego uczestnikami oraz w celu wydania 
nagród zwycięzcom. Podanie danych ma charakter dobrowolny jednak ich niepodanie może 
uniemożliwid wydanie nagrody konkursowej.  
 
4.3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2015r. 


