REGULAMIN KONKURSU
1.Organizatorem konkursu jest właściciel strony w serwisie społecznościowym Facebook,
prowadzonej pod adresem https://www.facebook.com/serafinclinic/
2. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez
serwis Facebook, ani z nim związany.
3. Serwis Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności przez każdego uczestnika.
4. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności
prawnych.
5. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie
zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
6. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne.
Osoba, która przystąpiła do Konkursu jest związana warunkami Regulaminu.
7. Konkurs trwa od chwili jego ogłoszenia do godziny 23;59:59 dnia 11.12.2020 r.
8. Warunkiem udziału w Konkursie jest zamieszczenie w komentarzu pod postem
konkursowym odpowiedzi na zadanie konkursowe tj. „Napisz, jaki zabieg, badanie lub konsultację
medyczną z oferty Serafin Clinic poleciałabyś/poleciałbyś Pani Mikołajowej i dlaczego?”

8. W czasie trwania Konkursu, Uczestnik może przesłać dowolną liczbę Zgłoszeń
Konkursowych (w postaci komentarzy do Postu Konkursowego w Serwisie Facebook
zawierających odpowiedź na zadanie konkursowe) zamieszczonego na stronie Organizatora
h�ps://www.facebook.com/serafinclinic/. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z
udziału w Konkursie, poprzez usunięcie komentarza zawierającego Zadanie Konkursowe
znajdującego się pod postem dotyczącym Konkursu na Facebook. Treść Zgłoszenia
Konkursowego nie może naruszać obowiązującego prawa, zasad współżycia społecznego, jak
i dóbr osobistych osób trzecich.
9. Udział w konkursie jest bezpłatny.
10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na fanpage’u organizatora na Facebooku
9.12.2020 r.
11. Laureat/-ka proszony-/a jest o wysłanie wiadomości prywatnej na fanpage’u Serafin Clinic,
podając w treści swoje imię i nazwisko, adres pocztowy, na który ma zostać wysłana nagroda.
Laureat/-ka w ciągu 7 dni od daty, kiedy został powiadomiony o wygranej, powinien
dostarczyć powyższe informacje Organizatorowi.
10. Nagrodami konkursowymi są: 1 szt voucher o wartości 350 zł do Restauracji Plado w
Gliwicach przy ul. Górnych Wałów 42.
11. W celu wyłonienia laureatów nagród w konkursie oraz w celu zapewnienia nadzoru nad
prawidłowym przebiegiem konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową, złożoną z
przedstawicieli Organizatora.
12.Komisja konkursowa oceni wszystkie nadesłane odpowiedzi oraz dokona wyboru jednej
osoby - laureata konkursu.

13. Organizator może wykluczyć uczestników konkursu, którzy naruszają warunki konkursu.
14. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (Dziennik Ustaw z 2009 r., Nr 201 poz. 1540 ze zmianami).

