
REGULAMIN KONKURSU
„100 TYSIĘCY”

§ 1. Konkurs

Konkurs „100 TYSIĘCY” o którym mowa w niniejszym Regulaminie (zwany dalej 
„Konkursem”) jest skierowany do podmiotów: osoby fizyczne, będące konsumentami w 
rozumieniu art. 22 (1) ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), 
przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (zwanych dalej „Uczestnikami”).

§ 2. Organizator Konkursu

1. Organizatorem Konkursu jest DrTusz Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (15-888), 
ul. Wyszyńskiego 2 lok. 75, identyfikujący się numerem NIP: 542-314-16-09 oraz 
KRS 0000336375 (dalej „Organizator”).
2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem 
wzajemnym,  loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną 
inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych 
(Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540.).

§ 3. Czas Trwania Konkursu

Konkurs rozpoczyna się w dniu 09 listopada 2017 r. o godzinie 14:00 i kończy się w dniu 
uzyskania przez sklep DrTusz.pl 100301 zamówień.  

§ 4. Zasady Konkursu / wyłonienia zwycięzców

1. Zadanie konkursowe:
Osoba, która złoży pełne zamówienie numer 100000 (pełne zamówienie, to takie, 
które zostanie złożone oraz opłacone) w naszym sklepie DrTusz.pl otrzyma bon o 
wartości 500 PLN brutto, który będzie mogła wykorzystać w kolejnym zamówieniu w 
naszym sklepie. Bon obowiązuje na dowolne produkty zakupione w sklepie 
www.DrTusz.pl i jest jednorazowy (bon należy wykorzystać w trakcie jednego 
zamówienia – różnica nie będzie zwracana). 
2. Kolejnych 300 pełnych zamówień otrzyma niespodziankę od DrTusza.
3. W przypadku naruszenia zasad Konkursu, złożenia wielokrotnych zamówień i ich 
nieopłaceniu nagroda nie zostanie przyznana. Uczestnicy Konkursu mają obowiązek 
przestrzegania przepisów prawa, przyjętych zwyczajów i dobrych obyczajów oraz 
postanowień niniejszego Regulaminu.
4. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na pojawienie się ich zdjęcia profilowego 
wraz z imieniem i inicjałem nazwiska oraz linkiem do profilu w serwisie 
Facebook.com, pod zgłoszeniem oraz w sytuacji wyboru zwycięzców.
5. Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursowa przyzna jedną (1) główną nagrodę
oraz 300 zwycięzców, którzy otrzymają nagrodę niespodziankę. 
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§ 5. Nagrody

1. W Konkursie zostanie wyłoniony jeden (1) główny zwycięzca, który dokona stu 
tysięcznego zamówienia w sklepie DrTusz.pl oraz trzystu (300) zwycięzców, którzy 
do swojego zamówienia otrzymają upominek w postaci otwieracza z podobizną 
DrTusza.
2. Nagrody w Konkursie nie można wymieniać na ekwiwalent pieniężny lub na inne 
nagrody rzeczowe. Każdemu uprawnionemu do nagrody Uczestnikowi Konkursu 
przysługuje prawo do jednej Nagrody.
3. Na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób 
fizycznych nagrody otrzymane w Konkursie podlegają opodatkowaniu, za które 
odpowiada Uczestnik Konkursu.

§ 6. Zasady wyłonienia zwycięzców

1. Wyboru Zwycięzców Konkursu dokonuje Komisja Konkursowa w postaci 
Organizatora.
2. Zwycięzcy nagród w Konkursie wyłonieni zostaną najpóźniej w przeciągu 7 dni 
roboczych od momentu przekroczenia  100301 zamówień w sklepie DrTusz.pl.
3. Zwycięzcy Nagród w Konkursie zostaną ogłoszeni w naszych kanałach 
społecznościowych oraz drogą mailową.
4. Nagrody przekazane zostaną przez Organizatora drogą pocztową na wskazany adres
z dostawą zamówienia dokonanego w sklepie DrTusz.pl.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody 
Zwycięzcy z przyczyn od niego niezamierzonych, a zwłaszcza podania błędnego 
adresu przez Zwycięzcę.
6. Decyzja Organizatora jest ostateczna.
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