
Regulamin Konkursu 
 
 §1 Postanowienia ogólne 
 
 1. Organizatorem konkursu jest Adansonia Soft s.c. Jerzy Rajchert i Łukasz Krzysiak, ul. 
Redutowa 37, 05-502 Piaseczno, NIP: 123-130-85-14 
 
2. Portal Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursu. 
Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora 
konkursu. 
 
 3. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator. 
 
 4. Akcja konkursowa Organizowana jest wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego 
Facebook. 
 
 5. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 
 
 6. Konkurs trwa od godz. 08:00, 18.05.2017r.  do godz. 24.00, 01.06.2017 r. W wyjątkowych 
sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w 
określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu na fanpage’u 
https://www.facebook.com/KalkulatorKalorii 
 
 §2 Uczestnicy  
 
1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne zamieszkałe na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, 
posiadające tylko jedno prawdziwe konto osobowe na portalu Facebook,  przestrzegające 
regulaminu Facebooka, znajdującego pod adresem https://www.facebook.com/legal/terms 
 
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie statusu fana profilu 
https://www.facebook.com/KalkulatorKalorii oraz akceptacja postanowień niniejszego 
Regulaminu. 
 
 3. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
(imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, adres zamieszkania). 
 
 
 §3 Zasady konkursu 
 
 1. Aby wziąć udział w konkursie należy umieszczać komentarze pod postami z cyklu 
#DietetyczneMity, które będą publikowane na stronie 
https://www.facebook.com/KalkulatorKalorii w dniach 18.05-01.06 2017r. 
 
2. W komentarzach Uczestnik powinien dzielić się swoimi pomysłami, spostrzeżeniami, 
opiniami i przemyśleniami związanymi z tematyką postów.  
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3. Komentarz zawierający wszystkich powyższe elementy nazywany jest dalej Zgłoszeniem.  
 
4. Warunkiem wzięcia pod uwagę Zgłoszenia przez Jury Konkursowe jest opublikowanie 
komentarza spełniającego warunki opisane w pkt. 2. 
 
5. Zabronione jest publikowanie Zgłoszeń niezgodnych z prawem lub dobrymi obyczajami - 
takie zgłoszenia nie będą brały udziału w Konkursie. O tym, że praca narusza powyższe 
zasady decyduje ocena Organizatora.  
 
6. Każdy uczestnik może opublikować dowolną liczbę Zgłoszeń. 
 
5. Organizator ogłosi listę laureatów w dniu 02.06.2017 roku w poście opublikowanym na 
profilu https://www.facebook.com/KalkulatorKalorii 
 
 
 §4 Nagrody 
 
1. Nagrodami w konkursie są: 
 

● I miejsce - tygodniowy catering dietetyczny na terenie Warszawy lub  Plan 
Trenignowy z zestawem akcesoriów do ćwiczeń (do wyboru jedna z wymienionych 
nagród) 

● II, III, IV, V, VI  miejsce- Dziennik Kalorii na okres 30 dni 
 
2. Jury Konkursowe będzie oceniać : a) liczbę Zgłoszeń b) zgodność Zgłoszeń z tematyką 
postów, c) oryginalność i kreatywność Zgłoszeń. 
 
3. Warunkiem otrzymania nagrody jest skontaktowanie się z Organizatorem Konkursu 
poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@kalkulatorkalorii.net  i podanie w niej 
swojego imienia, nazwiska, adresu e-mail, adresu zamieszkania, numeru telefonu oraz 
nazwy użytkownika na portalu facebook.com 
 
4. Niepodanie przez Laureata danych osobowych, o których mowa powyżej, w terminie 7 dni 
od ogłoszenia listy laureatów, oznacza rezygnację Laureata z prawa do nagrody i powoduje 
wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora. 
 
§5 Prawa Autorskie i inne 
 
 1. Przystępując do konkursu, użytkownik oświadcza, ze jest autorem i posiada prawa 
autorskie majątkowe do treści zawartych w komentarzach które zgłasza oraz że nie 
naruszają one praw osób trzecich. 
 
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont użytkowników i komentarzy oraz 
do usuwania ich bez podania przyczyny. 
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3. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich 
lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu Konkursu lub Regulaminu 
Facebooka, Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Zgłoszenia lub Zgłoszeń 
Uczestnika w konkursie. Podejrzenia naruszeń należy zgłaszać na adres 
kontakt@kalkulatorkalorii.net 
 
4. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia 
konkursu. 
 
§6 Odpowiedzialność Organizatora 
 
1.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie otrzymanie lub opóźnione otrzymanie od 
Uczestnika komentarza z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z przyczyn 
leżących po stronie administratora serwera. 
 
2.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników 
postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności jeżeli treść Zgłoszenia będzie 
sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi 
obyczajami albo będzie opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować 
zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi i zwierząt. Organizator zastrzega sobie prawo do 
dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora  w związku 
z niespełnieniem przez danego Użytkownika wymogów określonych w zdaniu poprzednim.  
 
3.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn 
leżących po stronie Uczestnika Konkursu.  
 
4.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w 
komunikacji z Uczestnikami wynikające z przyczyn niezależnych od niego. 
 
5.Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagród ani nie udziela 
gwarancji jej jakości. Wszelkie reklamacje dotyczące nagrody należy zgłaszać do 
producenta nagrody lub sprzedawcy. 
 
§.Postanowienia końcowe. 
 
1.Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie 
internetowej http://kalkulatorkalorii.net 
 
2.Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie, ani za 
wykorzystywanie przez Organizatora elementów Zgłoszenia w jakikolwiek sposób.  
 
3.Komentując jakikolwiek post z cyklu “Obalamy dietetyczne mity”, które zostanie 
opublikowany w dniach 10-24.05.201 roku  Uczestnik potwierdza, iż akceptuje niniejszy 
Regulamin i opisane w nim warunki uczestnictwa. 
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4.Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego 
danych osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu i celach marketingowych 
Organizatora. Administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest 
Adansonia Soft s.c. Jerzy Rajchert i Łukasz Krzysiak, ul. Redutowa 37, 05-502 Piaseczno.  
Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu w tym wykonania 
zobowiązań Organizatora wobec Uczestników oraz w celu wysyłania informacji handlowych i 
marketingowych środkami komunikacji elektronicznej związanej z działalnością serwisów 
Adansonia Soft s.c. Jerzy Rajchert i Łukasz Krzysiak. (w tym serwisów kalkulatorkalorii.net ) 
oraz informacji o zmianach w funkcjonowaniu serwisów. Informacje dotyczące Uczestników 
mogą być przekazane do Urzędu Skarbowego, kurierowi oraz innym uprawnionym organom, 
na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do 
podanych danych osobowych oraz prawo zgłaszania wniosków w zakresie ich poprawiania 
lub żądania usunięcia danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w 
celu otrzymania nagrody w Konkursie. 
 
 5.Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym 
Regulaminie lub umieszczą nieprawdziwe informacje lub dane zostaną automatycznie 
wykluczone z udziału w Konkursie. 
 
 
 


