Regulamin Konkursu ‘Podejrzewam, że dojrzewam’
organizowanego dla szkół podstawowych uczestniczących w VII edycji Ogólnopolskiego Programu
Profilaktyki Zdrowotnej dla Dziewcząt „Akademia Dojrzewania Lactacyd”
I.

Organizator konkursu

Organizatorem Konkursu „Nasze Kobiece Sekrety” („Konkurs”) jest Adliner Sp. z o.o., z siedzibą w
Warszawie przy ulicy Locci 18, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod nr KRS 0000043544, NIP 951-19-34-659, REGON 016016610, o kapitale zakładowym w wysokości
300 000,00 zł w pełni wpłaconym, zwana dalej „Organizatorem”. Konkurs prowadzony jest na
zlecenie firmy Omega Pharma Poland Sp. z o.o.
II.

Fundatorzy nagród

Fundatorami nagród w Konkursie są:
1. Omega Pharma Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Niepodległości 02-653
Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, Rejestr Przedsiębiorców, pod numerem KRS 0000085425, o
kapitale zakładowym wysokości: 38 856 500 PLN, NIP 727-012-66-83, REGON 470550452.
III. Zasięg konkursu
1. Konkurs prowadzony jest w oparciu o niniejszy Regulamin, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Konkurs prowadzony jest w szkołach podstawowych uczestniczących w VII edycji Ogólnopolskiego
Programu Profilaktyki Zdrowotnej dla Dziewcząt „Akademia Dojrzewania Lactacyd”.
IV. Uczestnictwo w konkursie
1. Uczestnikiem Konkursu („Placówka”) może być każda Szkoła Podstawowa uczestniczące w VII
edycji Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Zdrowotnej dla Dziewcząt „Akademia Dojrzewania
Lactacyd” („Program”) które:
a) nadesłały formularz zgłoszeniowy do Programu i zostały zakwalifikowane do realizacji Programu,
znalazły się na liście Placówek uczestniczących w Programie, otrzymały materiały edukacyjne oraz
przeprowadziły lekcje edukacyjne z dziewczętami,
b) lub pobrały ze strony internetowej umieszczonej na domenie www.akademia-dojrzewania.pl
materiały edukacyjne i na ich podstawie zrealizowały Program.
2. Nadesłanie Pracy Konkursowej jest równoznaczne z potwierdzeniem uczestnictwa w Konkursie i
zaakceptowaniem zasad niniejszego Regulaminu.
3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych
niezbędnych do komunikacji i do wysyłki nagród zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO.
Administratorem bazy osobowej stworzonej z zarejestrowanych zgłoszeń konkursowych jest: Adliner
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Locci 18, 02-928 Warszawa.

4. Przystępując do Konkursu Placówka wyraża zgodę na komunikowanie się z nią przez Organizatora
lub podmiot upoważniony przez Organizatora w związku z Konkursem poprzez e-mail, drogą
telefoniczną lub pocztą tradycyjną.
5. Placówka oraz Uczennice mają prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia lub
usunięcia.
6. Placówka zgłaszając się do Konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie pracy do celów
marketingowych przez Organizatora, a w szczególności publikacji na stronie internetowej
umieszczonej na domenie www. akademia-dojrzewania.pl.
7. Placówka może zgłosić do Konkursu po jednej pracy z każdej klasy zgłoszonej do Programu lub
jedną wspólną pracę z całej placówki.
V. Przedmiot konkursu
1. Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie przez Uczennice oraz koordynatora szkolnego pracy
plastycznej/kolażu zdjęć/komiksu zawierającej temat konkursu (każdy dojrzewa inaczej, pokaż czym
dojrzewanie jest dla ciebie).
2. 1 Praca Konkursowa musi spełniać następujące wymagania:
a) powinna uwzględniać temat Konkursu
b) powinna być przygotowana przez Uczennice (przez maksymalnie 8 nastolatek z klasy biorącej
udział w Programie) oraz przy zaangażowaniu koordynatora szkolnego.
c) nie powinna przekroczyć formatu B1
d) powinna być wysłana na adres: Adliner Sp. z o.o., ul. Locii 18, 02-928 Warszawa z dopiskiem:
Akademia Dojrzewania Lactacyd
3. Organizator zastrzega sobie prawo dyskwalifikowania zgłoszeń Placówek, które niepochlebnie
wyrażają się o konkursie lub/i o Organizatorze lub/i o Fundatorach nagród, jak również używają
wulgarnych sformułowań lub innych zachowań uważanych powszechnie za obraźliwe.
VI. Nadsyłanie prac konkursowych
1. Placówka może zgłosić do Konkursu po jednej pracy na klasę, spośród klas zgłoszonych do
realizacji Programu.
2. Placówka przesyła pracę na adres: Adliner Sp. z o.o., ul. Locii 18, 02-928 Warszawa z dopiskiem:
Akademia Dojrzewania Lactacyd.
3. Praca konkursowa musi być podpisana: Imieniem i nazwiskiem koordynatora szkolnego, imionami
uczennic przygotowujących pracę oraz klasą danych uczennic.
4. Zgłaszane prace konkursowe będą weryfikowane przez Organizatora.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymienionych
wyżej wymogów. Prace niezgodne z regulaminem lub z tematem Konkursu nie będą brały udziału w
Konkursie.
VII. Terminy konkursu
1. Prace konkursowe można przesyłać od 1 września 2019 r. do 24 kwietnia 2020 r.,
2. Wyniki Konkursu opublikowane zostaną na Stronie Internetowej 15 maja 2020 r., o godzinie 15:00.
3. Jury wybierające zwycięską pracę składać się będzie, z co najmniej 3 osób, w tym: 3 (trzech)
przedstawicieli ze strony Organizatora, w tym koordynatora programu.
4. Kryteria oceny przez Jury:
a) pomysłowość – od 0 do 25 pkt.
b) Zgodność z założeniami Programu – od 0 do 25 pkt.
c) Wartości merytoryczne – od 0 do 50 pkt.
5. Zwycięzcy Konkursu powiadomieni zostaną o wygranej drogą e-mailową przez Organizatora.
VIII. Nagradzanie w ramach konkursu
1. Laureaci Konkursu otrzymają poniższe nagrody („Nagrody”).
2. Nagrody przyznawane przez Jury konkursowe:
a) I miejsce (Nagroda Główna) – nagroda zawiera: I) Tablicę multimedialną x1 sztuka, II), power bank
w ilości dziewczynek przygotowujących zwycięską pracę (nie więcej niż 8), III) Zestaw kosmetyków do
higieny intymnej w ilości dziewczynek przygotowujących zwycięską pracę, IV) kosmetyczki Lactacyd w
ilości dziewczynek przygotowujących zwycięską pracę
b) II miejsce – nagroda zawiera: I) Projektor x1 sztuka, II), power bank w ilości dziewczynek
przygotowujących zwycięską pracę (nie więcej niż 8), III) Zestaw kosmetyków do higieny intymnej w
ilości dziewczynek przygotowujących zwycięską pracę, IV) kosmetyczki Lactacyd w ilości dziewczynek
przygotowujących zwycięską pracę
c) III miejsce – nagroda zawiera: I) Laptop x1 sztuka, II), power bank w ilości dziewczynek
przygotowujących zwycięską pracę (nie więcej niż 8), III) Zestaw kosmetyków do higieny intymnej w
ilości dziewczynek przygotowujących zwycięską pracę, IV) kosmetyczki Lactacyd w ilości dziewczynek
przygotowujących zwycięską pracę
IX. Wysyłka nagród
1. Organizator zobowiązuje się do wysłania nagród do zwycięskich Placówek w terminie do 15
czerwca 2020 r.
2. Nagrody do nagrodzonych w Konkursie placówek będą wysłane przez Organizatorów za
pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

3. Za dzień wysłania nagrody rozumie się datę nadania przesyłki z nagrodą w placówce Poczty Polskiej
lub w firmie kurierskiej.
X. Postępowanie reklamacyjne
1. Każdemu uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo złożenia reklamacji dotyczącej wyłącznie
naruszenia prawa lub regulaminu Konkursu.
2. Reklamacja może być złożona wyłącznie do dnia 1 czerwca 2020 r. (decyduje data doręczenia
pisemnej reklamacji do adresata, wskazanego w ust. 3 poniżej). Reklamacje zgłoszone po upływie
wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacja, pod rygorem nieważności, musi być wysłana, w formie pisemnej, listem poleconym na
adres: Adliner sp. z o. o.; ul. Locci 18; 02-928 Warszawa z obligatoryjnym dopiskiem na kopercie:
Konkurs „Podejrzewam, że dojrzewam” w ramach programu Akademia Dojrzewania Lactacyd” –
reklamacja. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, nazwę gimnazjum oraz dokładny
adres nadawcy, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
4. Organizator Konkursu będzie rozpatrywać reklamacje niezwłocznie, jednakże nie później niż w
terminie 30 dni od dnia otrzymania. Organizator powiadomi zainteresowanych o wyniku rozpatrzenia
reklamacji listem poleconym.
5. W przypadku braku akceptacji przez uczestnika Konkursu stanowiska przedstawionego w
odpowiedzi na reklamację, uczestnik może dochodzić swoich praw na zasadach ogólnych.
XI. Postanowienia końcowe
1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć pomiędzy Organizatorem i uczestnikami Konkursu, będą
rozstrzygane przez właściwy sąd dla siedziby spółki Adliner Sp. z o.o.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się w szczególności przepisy
Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy o prawi autorskim i praw ach pokrewnych.
3. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.akademiadojrzewania.pl oraz w siedzibie Adliner Sp. z o.o.
4. Organizator może w każdym czasie dokonać zmiany Regulaminu, jak również zastrzega sobie
odwołanie lub nierozstrzygnięcie Konkursu bądź nieprzyznanie wszystkich lub niektórych nagród
wymienionych w Regulaminie.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania operatora pocztowego ani firmy kurierskiej,
z której usług w trakcie Konkursu mogą korzystać uczestnicy Konkursu lub Organizator.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania dostawców usług poczty elektronicznej, z
których korzystają uczestnicy Konkursu. Podanie w formularzu osobowym nieprawidłowych danych
wyklucza możliwość otrzymania nagrody głównej.

