REGULAMIN KONKURSU „Zdjęcie z pudełkiem”
§ 1. Konkurs
1. Konkurs „Zdjęcie z pudełkiem” 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.), przebywających 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 01.02.2022r. i trwa do odwołania.

§ 4. Zasady Konkursu / wyłonienia zwycięzcy
1. Zadaniem konkursowym jest wykonanie zdjęcia z kartonem firmowym DrTusza po
produktach zamawianych na stronie drtusz.pl.
2. Aby wziąć udział w konkursie, należy wykonać kreatywne zdjęcie pudełka DrTusz i
umieścić je w mediach społecznościowych (Instagram, Facebook, Twitter, TikTok)
oznaczając profil firmowy @DrTusz.
3. Zdjęcia z niewidocznym logo pudełka lub bez oznaczenia nie będę brane pod uwagę.
4. Komisja Konkursowa złożona z pracowników organizatora co miesiąc wybierze
najciekawsze zdjęcie i nagrodzi je gadżetami firmowymi DrTusz. Na zdjęcia czekamy od
01.02.2022 roku, do odwołania.

§ 5. Nagrody

1. W Konkursie raz w miesiącu zostanie wyłoniony zwycięzca. Nagrodami w
konkursie są gadżety firmowe DrTusz (maskotki DrTusza, ekotorby, karty do gry,
kupony rabatowe na zakupy, długopisy, łamigłówki, zapachy samochodowe,
kredki)
2. Nagrody zostaną przekazane osobiście lub za pośrednictwem kuriera.
4. Nagrody w Konkursie nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny lub na inne
nagrody rzeczowe.

§ 6. Zasady wyłonienia zwycięzców
1. Wyboru Zwycięzcy Konkursu dokonuje Komisja Konkursowa w postaci Organizatora.
2. Zwycięzca nagrody w Konkursie wyłoniony zostanie w każdy piewszy dzień
kolejnego miesiąca.

3. Zwycięzca Nagrody w Konkursie zostanie poinformowany w komentarzu lub
wiadomości prywatnej na portalu na którym dokonano zgłoszenia konkursowego.
4. Nagroda zostanie przekazana Zwycięzcy w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyników.
5. Decyzja Organizatora jest ostateczna.
6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w czasie trwania
konkursu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa.

§7 Postępowanie reklamacyjne
1. Reklamacje związane z konkursem powinny być składane w formie pisemnej na
adres: DrTusz Sp. z o.o. ul. Wyszyńskiego 2/75, 15-888 Białystok, Polska, z dopiskiem
„Konkurs”.
2. Reklamacje mogą być składane w ciągu 3 (trzech) dni kalendarzowych od dnia
zaistnienia zdarzenia będącego podstawą do wniesienia reklamacji, jednak nie później
niż w ciągu 3 (trzech) dni kalendarzowych od daty ogłoszenia wyników konkursu.
Decyduje data nadania przesyłki.
3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej
reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
4. Reklamacje złożone po terminie określonym w pkt. 2 nie będą rozpatrywane.
5. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym za
potwierdzeniem odbioru (na adres podany w reklamacji), w ciągu 14 (czternastu) dni od
daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. W przypadku odmowy przyjęcia, bądź
nieodebrania przesyłki przez osobę składającą reklamację, pomimo jej dwukrotnego
awizowania, reklamację uznaje się za dostarczoną.
6. Decyzje dotyczące zgłoszonych reklamacji podejmowane są przez Organizatora.

7. Zarówno Uczestnicy, jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich
sporów powstałych na tle regulaminu w sposób ugodowy.

