
REGULAMIN KONKURSU  

„5 urodziny Eskulapy” 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu pod nazwą „5 urodziny Eskulapy”  zwanego dalej „Konkursem”, jest 

firma Eskulapa Mateusz Wawryszuk z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ul. Sosnkowskiego 

41b/7 o numerze NIP: 8222275032 zwana dalej „Organizatorem”. 

2. Organizator przeprowadza Konkurs w ramach serwisu społecznościowego Facebook.com zwanego 

dalej „Serwisem Facebook”, na stronie (fanpage) Eskulapa - uczymy ratować życie pod adresem:  

https://www.facebook.com/eskulapauczymyratowaczycie 

3. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany, prowadzony ani administrowany przez Serwis 

Facebook. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny 

być kierowane do Organizatora. Serwis Facebook nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z 

tytułu organizacji Konkursu, w tym w szczególności wydania nagród w Konkursie. Wyłączną 

odpowiedzialność z powyższych tytułów względem uczestników ponosi Organizator. 

4. Konkurs trwa od dnia 18.09.2020 r. od godz. 18:00 do dnia 30.09.2020 r. do godz. 23:59. 

 
 

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności 

prawnych, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa, jak również osoby fizyczne posiadające 

ograniczoną zdolność do czynności prawnych, jeżeli biorą udział w Konkursie za zgodą swojego 

przedstawiciela ustawowego.  Uczestnicy Konkursu w dalszej części niniejszego Regulaminu 

zwani są „Uczestnikami”, a każdy z osobna „Uczestnikiem”. 

2. Warunkami niezbędnymi do wzięcia udziału w Konkursie przez Uczestnika są: 

a. posiadanie funkcjonującego profilu Serwisie Facebook, zgodnego z regulaminem i zasadami 

obowiązującymi w Serwisie Facebook (regulamin Serwisu Facebook dostępny jest na stronie 

https://www.facebook.com/policies/?ref=pf); 

b. akceptacja postanowień Regulaminu, poprzez akceptację Regulaminu Organizator rozumie 

wzięcie udziału w Konkursie poprzez wykonanie zadania konkursowego; 

c. wykonanie zadania konkursowego na zasadach określonych w Regulaminie. 

 
§ 3. ZASADY KONKURSU 

1. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik musi wykonać zadanie, które polega na napisaniu 

w komentarzu pod konkursowym postem odpowiedzi na pytanie „Dlaczego mamy przyjechać do 

Ciebie/Was na szkolenie pierwszej pomocy?”  

2. Trzech Uczestników z odpowiedziami, które uzbierają największą ilość polubień swojego wpisu 

wygra po jednej Nagrodzie. 

3. Dwóch Uczestników zostanie wybranych przez komisję składającą się z trzech członków zespołu 

Eskulapa i wygrają oni po jednej Nagrodzie. 
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4. Łącznie do wygrania jest 5 kursów pierwszej pomocy 

5. Uczestnik może zamieścić tylko jeden komentarz z odpowiedzią, w którym może pozostawić jedną 

odpowiedź konkursową. W przypadku większej liczby komentarzy podanych przez uczestnika lub 

kilku odpowiedzi w jednym komentarzu jego zgłoszenie nie zostanie uwzględnione w konkursie. 

6. Niedopuszczalne jest: 

a) naruszanie jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności wykorzystywanie w Konkursie 

profili osób trzecich oraz profili niezgodnych z regulaminem i zasadami Serwisu Facebook, także 

naruszanie praw autorskich osób trzecich; 

b) naruszanie jakiegokolwiek spośród punktów regulaminu Serwisu Facebook lub niniejszego 

Regulaminu; 

c) podejmowanie działań sprzecznych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zasadami 

współżycia społecznego lub naruszających prawa osób trzecich, w tym w szczególności 

zamieszczanie w odpowiedziach konkursowych wulgaryzmów, treści obraźliwych itp. 

7. W przypadku podejrzenia o działania niezgodne z regulaminem Serwisu Facebook lub niniejszym 

Regulaminem, Organizator ma prawo w każdym momencie do: 

a) natychmiastowego wykluczenia Uczestnika Konkursu poprzez usunięcie jego odpowiedzi 

konkursowej; 

b) pominięcia Uczestnika Konkursu w procesie rozdysponowania nagród; 

8. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w trybie określonym w § 6 

Regulaminu. 

§ 4. NAGRODY 

1. Nagrodą jest 8 godzinny kurs pierwszej pomocy. Łączna pula wynosi 5 Nagród. 

2. W kursie pierwszej pomocy może wziąć udział maksymalnie 10 uczestników. Kurs może być 

zorganizowany również dla jednej osoby.  

3. Kurs zostanie zrealizowany we wskazanej przez Uczestnika lokalizacji. Organizator nie ponosi 

kosztów organizacyjnych takich jak wynajęcie pomieszczenia na szkolenie.  

4. Kurs jest darmowy na terenie województwa mazowieckiego. W przypadku lokalizacji kursu poza 

województwem mazowieckim uczestnik ponosi koszt dojazdu w wysokości 1,50 zł brutto/km 

liczony w jedną stronę od 02-903 Warszawa, ul. Powsińska 106/11 

5. Kurs pierwszej pomocy jest do wykorzystania do 31 marca 2021 roku. Termin należy umówić z co 

najmniej miesięcznym wyprzedzeniem. Termin musi zostać zaakceptowany przez Organizatora.  

6. Zwycięzcom nie przysługuje prawo wymiany nagrody na ekwiwalent pieniężny lub zamiany na 

inną nagrodę rzeczową. 

7. Nagrody nie można zbywać, ani przenosić na osoby trzecie.  

§ 5. OGŁASZANIE ZWYCIĘZCÓW 

1. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygraniu Konkursu 1 października o godzinie 18:00. Na 

Stronie zostanie zamieszczony post informujący o wynikach Konkursu. Zwycięzcy i Uczestnicy 

konkursu zostaną poproszeni o podanie Organizatorowi w wiadomości prywatnej na Stronie w 

ramach serwisu Facebook swojego adresu email i numeru kontaktowego. 

2. Zwycięzcy i Uczestnicy Konkursu obowiązani są w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia na 

Stronie wiadomości, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, do przesłania Organizatorowi 



(w wiadomości prywatnej w ramach Serwisu Facebook) danych, o których mowa w powyższym 

ust. 1. 

3. Nieprzesłanie Organizatorowi danych, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w terminie, 

o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, skutkuje utratą prawa do nagrody. 

§ 6. REKLAMACJE 

1. Każdy Uczestnik Konkursu może złożyć u Organizatora reklamację w związku z Konkursem. 

2. Reklamację należy złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail Organizatora: 

biuro@eskulapa.pl 

3. Reklamację należy składać w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników Konkursu. 

4. Organizator rozpatruje reklamację w ciągu 7 dni roboczych od daty jej otrzymania.  

5. Reklamacje spóźnione lub niezgodne ze wskazaniami Regulaminu nie będą rozpatrywane. 
 

§ 7. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników w związku z udziałem w 

Konkursie jest Organizator. 

2. Dane osobowe udostępnione przez Uczestników przetwarzane są przez Organizatora w celu 

przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia zwycięzców, zorganizowania kursu pierwszej 

pomocy oraz na potrzeby postępowania reklamacyjnego, na co Uczestnik podając Organizatorowi 

dane osobowe wyraża zgodę. 

3. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie 

uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie przez Uczestnika, w tym uzyskanie prawa do nagrody. 

4. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych i ich poprawiania 

5. Uczestnik podając dane osobowe na potrzeby Konkursu oświadcza, iż dane te stanowią jego dane 

osobowe i są zgodne ze stanem faktycznym. 
 

 

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu. 

2. Od Organizatora nie są zależne: funkcjonowanie sieci internetowej, funkcjonowanie Serwisu 

Facebook, konfiguracja urządzeń przez Uczestnika Konkursu oraz ustawienia działania sieci 

internet wynikające z usług świadczonych przez dostawcę sieci internet. 

3. Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronie pod linkiem: 

https://eskulapa.pl/wp-content/uploads/2020/09/Regulamin-5-urodziny.pdf 

4. Konkurs nie jest grą losową, ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 

2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.), a dla jego organizacji nie jest 

konieczne uzyskanie jakiegokolwiek zezwolenia. 

5. Uczestnikom nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w Konkursie. 

6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają postanowienia powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa. 

7. Kontakt z Organizatorem możliwy pod adresem e-mail: biuro@eskulapa.pl lub tel.: 510 400 112 
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