REGULAMIN KONKURSU „Szkolna Wyprawka”
§ 1. Konkurs
1. Konkurs „ Szkolna Wyprawka” o którym mowa w niniejszym Regulaminie (zwany dalej
„Konkursem”) jest skierowany do następujących podmiotów: osób fizycznych, będących
konsumentami w rozumieniu art. 22 (1) ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16
poz. 93 z późn. zm.), przebywające na terenie Rzeczypospolitej 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
1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 23.08.2019r. o godzinie 08:00 i kończy się w dniu
04.09.2019r. o godz. 23:59.
§ 4. Zasady Konkursu / Wyłonienia Zwycięzcy
1. Zadanie Konkursowe polega na opublikowaniu na prywatnym profilu Uczestnika w serwisie
Instagram własnoręcznie zrobionego zdjęcia, prezentującego Szkolną Wyprawkę. Zdjęcie
musi być nowe, opublikowane jako „publiczne”,opisane #DrTusz i oznaczone @drtusz. Do
zdjęcia może być dołączony komentarz tekstowy. Organizator wybierze najciekawsze
zdjęcie i nagrodzi autora Drukarką HP Deskjet Ink Advantage 3775.
2. W przypadku naruszenia zasad Konkursu, plagiatu bądź podejrzenia o plagiat, Uczestnik
może zostać pozbawiony Nagrody (już zdobytej), bądź wykluczony z Konkursu. Uczestnicy
Konkursu mają obowiązek przestrzegania przepisów prawa, przyjętych zwyczajów i dobrych
obyczajów oraz postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na pojawienie się ich zdjęcia profilowego wraz z
imieniem, nazwiskiem oraz linkiem do profilu w serwisie Facebook.com, Instagram.com oraz
w sytuacji wyboru zwycięzców. Uczestnicy wyrażają również zgodę na wykorzystanie prac
konkursowych w mediach społecznościowych Organizatora.
4. Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursowa złożona z pracowników Organizatora
wybierze 1 Zwycięzcę (1 najciekawsze zdjęcie).
§ 5. Nagrody
1.W Konkursie zostanie wyłoniony 1 Zwycięzca (1). Nagrodą w konkursie jest Urządzenie
wielofunkcyjne HP Deskjet Ink Advantage 3775.
2. Nagroda zostanie przekazana osobiście w sklepie stacjonarnym przy ul. Wyszyńskiego 2/75
w Białymstoku, lub wysłana pod dowolny adres na terenie Polski.

3. Nagrody w Konkursie nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny lub na inne nagrody
rzeczowe.
4. 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 Zwycięzcy Konkursu dokonuje Komisja Konkursowa w postaci Organizatora.
2. Zwycięzca nagrody w Konkursie wyłoniony zostanie 05.09.2019r. najpóźniej do godziny
16:00.
3. Zwycięzca Nagrody w Konkursie zostanie ogłoszony w komentarzu pod postem i w nowym
poście (opublikowanym 06.09.2019r.) na instagramowym profilu drtusz
https://www.instagram.com/drtusz/, a także zostanie poinformowany poprzez wiadomość
prywatną.
4. Nagroda zostanie przekazana Zwycięzcy w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyników.
5. Decyzja Organizatora jest ostateczna.
2.Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu Konkursu, przy czym zmiany Regulaminu
nie będą naruszać praw nabytych Uczestników.

