Regulamin konkursu “Moja zdrowa dieta”
§1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest firma Adansonia Soft Sp. z.o.o. z siedzibą w Piasecznie,
przy ul. Puławskiej 38 (NIP 123-130-85-14:, REGON: 363194201, KRS: 0000824911).
2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
3. Udział w konkursie jest dobrowolny
4. Konkurs trwa od 11.01.2022 do 8.02.2022.
§2 Warunki uczestnictwa
1. Uczestnikiem konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkała
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych.
2. Warunkiem udziału w konkursie jest wzięcie udziału w bezpłatnym Kursie Odchudzania

oraz subskrybenci newslettera portalu Kalkulatorkalorii.net. Uczestnikami konkursu mogą
być wyłącznie osoby posiadające konto w portalu Kalkulatorkalorii.net.
3. Przystępując do konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu.
§3 Zadanie konkursowe i zasady konkursu
1. Zadaniem konkursowym jest dokończenie zdania "Zdrowej diety nie wyobrażam sobie
bez...". Praca konkursowa może mieć formę, krótkiego zdania. Może to być także dłuższy
opis opatrzony dowolnym zdjęciem, grafiką lub memem. Hasło należy przesłać poprzez
formularz konkursowy, znajdujący się na stronie https://kalkulatorkalorii.net/konkurs/2022, do
dnia 24.01.2022 r. Każdy Uczestnik może przesłać dowolną liczbę haseł. Liczba głosów
oddanych na każde hasło się sumuje.
2. Zabronione jest przesyłanie haseł sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami takie zgłoszenia nie będą brały udziału w Konkursie. O tym, że praca narusza
powyższe zasady decyduje ocena Organizatora.
3. Przesłane hasła spełniające kryteria konkursowe, zostaną opublikowane na portalu
kalkulatorkalorii.net, pod adresem https://kalkulatorkalorii.net/konkurs/2022. W dniach
25.01-8.02.2022 r. na portalu odbędzie się głosowanie na najlepsze hasło. Laureatami
Konkursu zostaną osoby, których hasła otrzymają największą ilość głosów.
4. Głosującym może zostać każda osoba posiadająca konto na portalu kalkulatorkalorii.net.
5. Każdy użytkownik posiadający konto w portalu może oddać maksymalnie trzy głosy
na trzy różne hasła.
6. Lista Laureatów zostanie ogłoszona 9.02.2022 roku na portalu kalkulatorkalorii.net.

§4 Nagrody
1. Nagrodami w Konkursie są:
I miejsce - bon o wartości 1000 zł na zakupy w sklepie stacjonarnym lub internetowym
Gorilla Sports.
II miejsce - bon o wartości 500 zł na zakupy w sklepie stacjonarnym lub internetowym Gorilla
Sports.
III miejsce - bon o wartości 200 zł na zakupy w sklepie stacjonarnym lub internetowym
Gorilla Sports.
2. Bony, w formie kodów, uprawniające do wybrania darmowych produktów do kwoty
1000 zł, 500 zł lub 200 zł zostaną rozesłane do Laureatów konkursu na adres email, użyty
podczas rejestracji w portalu kalkulatorkalorii.net
§5 Prawa Autorskie i inne
1. Przystępując do konkursu, Uczestnik oświadcza, że jest autorem i posiada prawa
autorskie majątkowe do treści zawartych w przesłanym haśle oraz, że nie naruszają one
praw osób trzecich.
2. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw
autorskich lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu Konkursu,
Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Uczestnika w konkursie. Podejrzenia
naruszeń należy zgłaszać na adres kontakt@kalkulatorkalorii.net
3. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do
unieważnienia konkursu.
§6 Odpowiedzialność Organizatora
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie lub opóźnione
otrzymanie od Uczestnika zadania konkursowego 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.
§7 Reklamacje
1. Reklamacje związane z Konkursem będą przyjmowane przez Organizatora wyłącznie w
formie pisemnej, na adres Organizatora.
2. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, datę i adres poczty
elektronicznej Uczestnika, dokładny opis i powód reklamacji, a także winny być podpisane w
sposób umożliwiający identyfikację reklamującego. Reklamacje niespełniające tych
wymogów nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia
reklamacji Organizatorowi.
4. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik o
decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listownie na adres podany w reklamacji w
terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

