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Regulamin 

Test Konsumencki Zdrowe Kolana 

„Życie bez ograniczeń” 
 

§ 1 

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się akcja marketingowa testowania 

suplementu diety Zdrowe Kolana zwaną dalej "Testem konsumenckim". Przedmiotem testu jest 

wybranie osób, które otrzymają bezpłatnie suplement diety Zdrowe Kolana. 

 

Akcja odbywa się na profilu GardenPharm w serwisie Facebook.com, 

www.facebook.com/GardenPharm/  i stronie http://www.gardenpharm.pl/blog/. 

 

§ 2 

Organizatorem Testu jest GardenPharm Sp. z o.o., ul. Staromiejska 8/12, 26-600 Radom. 

 

§ 3 

Celem Testu jest zapoznanie konsumentów z suplementem diety Zdrowe Kolana. 

Regulamin akcji znajduje się na stronie http://www.gardenpharm.pl/blog/test-konsumencki-

zdrowekolana.html.   

 

§ 4 

Uczestnikiem testu może być osoba pełnoletnia, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność 

do czynności prawnych, która zapoznała się z ulotką suplementu diety, gdzie określone są możliwe 

skutki uboczne, dawkowanie oraz wskazanie, kto może przyjmować suplement diety Zdrowe 

Kolana.  

 

§ 5 

W Teście nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, jak i inne osoby współpracujące przy 

organizacji akcji oraz członkowie ich rodzin. 

 

§ 6 

W Teście mogą brać udział jedynie osoby przebywające na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Akcja 

testowania trwa w dniach 20.06.2016-20.08.2016 r. i organizowana jest na terytorium całego kraju. 

 

ZAŁOŻENIA TESTU  

 

§ 1 

Test będzie trwać w czasie 20.06.2016-20.08.2016r. 

 

§ 2 

Rejestracja będzie odbywać się 20.06.2016-04.07.2016 r. 

 

 

ZASADY PROWADZENIA TESTU: 

 

§ 1 

Aby wziąć udział w Teście, należy w terminie od 20.06.2016-04.07.2016 r. wypełnić ankietę 

zgłoszeniową, którą można pobrać ze strony  http://www.gardenpharm.pl/blog/test-konsumencki-

zdrowekolana.html  i następnie przesłać ją na adres: konkurs@gardenpharm.pl. 
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§ 2 

Rejestracja polega na wypełnieniu przez Uczestnika wszystkich wymaganych pól formularza, w 

tym danych osobowych, dostępnego na stronie http://www.gardenpharm.pl/blog/test-konsumencki-

zdrowekolana.html, zapoznaniu się z treścią ulotki informacyjnej, gdzie określone są możliwe 

skutki uboczne, dawkowanie oraz wskazanie, kto może przyjmować suplement diety Zdrowe 

Kolana.  

 

§ 3 

Organizator na podstawie wypełnionej ankiety zgłoszeniowej oraz podanych przez Użytkownika w 

tej ankiecie informacji, dokona wyboru Uczestników Testu. Wybór Uczestników Testu dokonany 

zostanie w oparciu o przyjęte uprzednio kryteria. Każdy z uczestników otrzyma zestaw, na który 

składa się: opakowanie suplementu diety Zdrowe Kolana. 

 

§ 4 

Uczestnik Testu Konsumenckiego Zdrowe Kolana zobowiązuje się do: 

 

- Testowania suplementu diety Zdrowe Kolana przez 30 dni w terminie 20.06.2016 – 20.08.2016 r. 

 

- Przesłania do 20.08.2016 r., zdjęcia, wypełnionej ankiety i autorskiego komentarza na temat 

suplementu diety Zdrowe Kolana. 

 

§ 5 

Organizator oświadcza, że wartość każdego zestawu do testowania przewidzianego w ramach 

niniejszego konkursu nie przekracza kwoty 760 PLN netto, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 

ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993r. Nr 90, 

poz. 416 z późn. zm.), a więc zestawy te wolne są od podatku dochodowego. 

 

§ 6 

Organizator rejestruje czas nadejścia zgłoszeń uczestników. 

 

§ 7 

Jedna osoba może wziąć udział w Teście tylko 1 raz i może zostać laureatem tylko jednej nagrody. 

Użytkownicy będą identyfikowani za pomocą imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numeru 

telefonu, jak i adresu mailowego. 

 

§ 8 

W terminie do 11.07.2016 r. Uczestnik otrzyma na adres mailowy, wiadomość z informacją o 

zakwalifikowaniu się do Testu. 

 

§ 9 

Produkty zostaną wysyłane do Uczestników wybranych do Testowania przesyłką kurierską na koszt 

Organizatora. 

 

§ 10 

Organizator zastrzega, że nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania 

zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń. 
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§ 11 

Laureatom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród. 

 

§ 12 

Do 20.08.2016 r. Uczestnicy Testu są zobowiązani do przesłania drogą mailową swojego zdjęcia, 

autorskiej opinii i wypełnionej ankiety. 

 

§ 13 

Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: numer telefonu komórkowego lub 

stacjonarnego, adresu e-mailowego lub odpowiednio adres zamieszkania, będą przetwarzane przez 

Organizatora Testu w celu realizacji umowy przystąpienia do Testu i jego prawidłowego 

przeprowadzenia oraz marketingu bezpośredniego własnych produktów Organizatora Testu. 

 

§ 14 

Zgłoszenie do Testu Konsumenckiego Zdrowe Kolana jest równoznaczne z akceptacją postanowień 

niniejszego regulaminu i zarazem zgodą na przesyłanie informacji handlowych oraz przetwarzanie 

danych do celów marketingowych. Uczestnik testu zobowiązuje się do udostępnienia personalnego 

komentarza oraz zdjęcia Uczestnika dla GardenPharm Sp. z o.o. i spółek powiązanych z 

GardenPharm celem udostępnienia ich na stronie www.zdrowekolana.com oraz na profilu 

GardenPharm na Facebooku. 

 

§ 15 

W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Osoby Odpowiedzialne powołane przez 

Organizatora mogą go wykluczyć na każdym etapie Testu. 

 

§ 16 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów: rozpoczęcia i zakończenia dodawania 

zgłoszeń, rozpoczęcia i zakończenia testów oraz publikacji wyników. 

 

 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

 

§ 1 

Wszelkie reklamacje dotyczące Testu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej najpóźniej w 

terminie 14 dni od dnia zakończenia Testu na adres Organizatora z dopiskiem o treści: „Reklamacja 

– Test Konsumencki Zdrowe Kolana”. 

 

Reklamacje należy wysłać listem poleconym. Decyduje data stempla pocztowego. 

 

§ 2 

Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak 

również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacje zgłoszone po upływie terminu 

wskazanego w pkt. 1 nie będą rozpatrywane. 

 

§ 3 

Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną (dalej zwaną: „Komisją") powołaną 

przez Organizatora. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje uczestników na podstawie niniejszego 

Regulaminu. Komisja rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Osoba 

zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres podany przez uczestnika. 

Decyzja Komisji w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna. 

http://www.zdrowekolana.com/

