REGULAMIN KONKURSU „Zaśpiewaj piosenkę z Alpikolesiem i Mocnym Składem”
1.   ORGANIZATOR
1.1.   Organizatorem jest ALPEN PHARMA POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Al. Jerozolimskie
nr 151 lok. 1, 02-326, identyfikowana numerem REGON: 363769736, NIP: 5223057471, wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000607043, sąd
rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego.
2.   POSTANOWIENIA OGÓLNE
2.1.   Celem konkursu jest promowanie zdrowego stylu życia wśród najmłodszych, a także rozwój umiejętności
artystycznych.
2.2.   Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu, a także prawa i obowiązki Uczestników
i Organizatora.
2.3.   Konkurs trwa od momentu jego ogłoszenia na stronie alpikol-konkurs.pl, do dnia 06.01.2020 r.*
2.4.   Udział w Konkursie nie wymaga ponoszenia przez Uczestników jakichkolwiek opłat pieniężnych.
2.5.   Konkurs przeznaczony jest dla osób małoletnich, jednak ich zgłoszenia mogą dokonać wyłącznie ich
prawni opiekunowie, którzy posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
2.6.   Warunkiem udziału w Konkursie jest dokonanie prawidłowego Zgłoszenia oraz akceptacja niniejszego
Regulaminu.
2.7.   W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, członkowie Jury, a także członkowie ich
najbliższej rodziny oraz osoby zamieszkujące z nimi w gospodarstwie domowym.
2.8.   Dane uczestników Konkursu mogą zostać opublikowane na stronach związanych z Konkursem w celach
jego promocji oraz jego rozstrzygnięcia.
2.9.   Do niniejszego Regulaminu znajduje zastosowanie ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123).
2.10.  Udział w Konkursie i podanie związanych z tym danych, w tym danych osobowych jest dobrowolne, ale
konieczne do udziału w Konkursie.
3.   ZADANIE KONKURSOWE
3.1.   Zadanie konkursowe polega na wykonaniu przez dziecko piosenki, której melodia i tekst znajdują się pod
adresem: alpikol-konkurs.pl.
3.2.   Plik zawierający utrwalone wykonanie powinien spełniać następujące warunki:
3.2.1.  Czas trwania: maksymalnie 30 sekund;
3.2.2.  Format pliku: plik mp3 lub mov;
3.2.3.  Rozmiar pliku: maksymalnie 64MB.
4.   ZGŁOSZENIE DO KONKURSU
4.1.   Podstawą uczestnictwa w konkursie jest prawidłowe dokonanie Zgłoszenie przy wykorzystaniu
formularza dostępnego na stronie internetowej: alpikol-konkurs.pl.
4.2.   Zgłoszenie zawiera:
4.2.1.  Rozwiązanie zadania konkursowego w postaci odpowiedniego pliku multimedialnego;
4.2.2.  Dane kontaktowe uczestnika, tj. imię i nazwisko dziecka oraz opiekuna prawnego, a także adresu
e-mail;
4.2.3.  Oświadczenie o akceptacji niniejszego regulaminu oraz zgoda na wykorzystanie danych
osobowych (dziecka i opiekuna) na potrzeby rozstrzygnięcia niniejszego Konkursu;
4.2.4.  Zgoda na wykorzystanie przez Organizatora rozwiązania zadania konkursowego, w tym wizerunku
i głosu dziecka wraz z danymi osobowymi do promocji Konkursu.
4.2.5.  Zobowiązanie Opiekuna do udzielenia nieodpłatnej zgody na wykorzystanie wizerunku i śpiewu
Dziecka do dokonania nagrania w celach komercyjnych (w tym marketingowych).

4.3.   Przesłane Zgłoszenie musi być wynikiem działalności twórczej Uczestnika, nie może zawierać treści
powszechnie uznawanych za obraźliwe lub sprzecznych z prawem, a także nie może naruszać praw
osób trzecich (np. dóbr osobistych, praw autorskich, itd.).
4.4.   Zgłoszenia należy przesyłać od momentu ogłoszenia Konkursu do dnia 06.01.2020 r.*
4.5.   Każdy Uczestnik może dokonać wyłącznie jednego Zgłoszenia zawierającego wykonanie tego samego
dziecka.
5.   ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
5.1.   Spośród wszystkich zgłoszeń, Jury wybierze zwycięzców i dokona ich niezwłocznego ogłoszenia na
portalu
społecznościowym
–
Akademia
Zdrowia
Maluszka
https://www.facebook.com/akademiazdrowiamaluszka/

5.2.   Kryterium wyboru zwycięzców będzie subiektywna ocena jury poziomu muzycznego oraz wyrazu
artystycznego nadesłanych wykonań, a także zgodność jego z tematyką Konkursu,
5.3.   W skład jury wchodzi przedstawiciel Alpen Pharma Polska Sp. z o.o. oraz przedstawiciel
RACZEJINACZEJ Sp. z o.o. sp. k..
5.4.   Z prac jury zostanie sporządzony protokół obrad, który będzie dostępny do wglądu w siedzibie
Organizatora po zakończeniu Konkursu.
5.5.   Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej do dnia 13.01.2020 r.*
5.6.   W konkursie przewidziane są następujące nagrody:*
5.6.1.  I nagroda: voucher o wartości 700 zł (siedemset złotych) do sklepu SMYK, gra edukacyjna Zwierzaki
bystrzaki (plansza + 80 kart + 24 żetony + instrukcja) o wartości 39,90 zł (trzydzieści dziewięć
złotych i dziewięćdziesiąt groszy); gra edukacyjna Gotowanie 3-7 lat (plansze + żetony) o wartości
39,90 zł (trzydzieści dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt groszy) oraz gra Loteryjka. Świat 3+
(plansze + żetony) o wartości 29,90 zł (dwadzieścia dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt groszy).
5.6.2.  II nagroda: voucher o wartości 500 zł (pięćset złotych) do sklepu SMYK oraz puzzle o wartości 10
zł (dziesięć złotych).
5.6.3.  III nagroda: voucher o wartości 250 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych) do sklepu SMYK oraz puzzle
o wartości 10 zł (dziesięć złotych).
5.7.   Każdy Uczestnik może wygrać wyłącznie jedną nagrodę.
5.8.   Nagrody wygrane w Konkursie nie mogą być wymienione na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę
rzeczową.
5.9.   Nagrody otrzymane w Konkursie są wydawane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5.10.  Organizator skontaktuje się ze zwycięzcami za pośrednictwem informacji podanych w Zgłoszeniu
(wiadomość elektroniczna). Jeżeli wygrywający Uczestnik nie odpowie na wiadomość Organizatora w
ciągu 5 dni roboczych lub nie poda danych osobowych niezbędnych do przekazania nagrody, traci prawo
do nagrody, a laureatem zostanie kolejny Uczestnik wskazany przez Jury.
5.11.  Celem przekazania nagrody oraz rozliczenia podatku dochodowego przez Organizatora Konkursu, w
przypadku zaistnienia takiego obowiązku, zwróci się do Laureata Konkursu o podanie niezbędnych
danych osobowych w postaci adresu zamieszkania, numeru PESEL, nazwy i adresu właściwego Urzędu
Skarbowego. Organizator Konkursu informuje, że w przypadku podania przez Laureatów Konkursu
niekompletnych lub błędnych danych może być uniemożliwione przekazanie nagrody, pomimo
zachowania przez Organizatora Konkursu należytej staranności.
5.12.  Nagrody zostaną wysłane drogą pocztową w terminie 5 dni roboczych od otrzymania niezbędnych
danych osobowych koniecznych do przekazania nagrody.
6.   POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
6.1.   Każdy Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji, dotyczącej przebiegu Konkursu.
6.2.   Reklamacje mogą być zgłaszane najpóźniej do 14 dni od ogłoszenia wyników Konkursu.
6.3.   O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje
zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.

6.4.   Reklamacje rozpatruje Organizator. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie
pisemnej (listem poleconym) na adres Organizatora z dopiskiem na kopercie "REKLAMACJA KONKURS" lub w drodze wiadomości elektronicznej na adres joanna.wolczynska@alpenpharma.com.
6.5.   Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika Konkursu: imię, nazwisko, adres korespondencyjny,
adres e-mail oraz przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem. Reklamacje niespełniające warunków,
o których mowa w zdaniu poprzednim nie będą rozpatrywane.
6.6.   Organizator Konkursu dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 (czternastu) dni od
dnia ich otrzymania. Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony o sposobie rozpoznania reklamacji
niezwłocznie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany w Zgłoszeniu
reklamacyjnym lub pocztą na podany adres.
7.   OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
7.1.   Administratorem danych osobowych pobieranych i przetwarzanych w związku z Konkursem jest
Organizator. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail:
data.protection@alpenpharma.com lub listownie na adres Administratora.
7.2.   Dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie, jednak ich przekazanie jest konieczne do
uczestnictwa w Konkursie, odebrania nagrody lub rozpatrzenia reklamacji.
7.3.   Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).
7.4.   Dane osobowe Uczestników Konkursu mogą być przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, w
tym weryfikacji i wyłonienia laureatów Konkursu, oraz na potrzeby postępowania reklamacyjnego i
ochrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników z tytułu udziału w Konkursie. Dane osobowe
Laureatów Konkursu będą również przetwarzane w celu wydania nagrody i udokumentowania tego faktu
na potrzeby podatkowe i wynikające z przepisów o rachunkowości oraz w celu wypełnienia obowiązków
nałożonych na Organizatora obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe przetwarzane są na
podstawie art. 6 ust. 1 lit a)-c) i f) RODO.
7.5.   Organizator Konkursu pobiera od Uczestników następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, numer
telefonu.
7.6.   W przypadku Laureatów Konkursu Organizator będzie ponadto zbierał następujące dane: adres do
korespondencji, PESEL, nazwa i adres właściwego urzędu skarbowego, numer rachunku bankowego.
7.7.   Uczestnik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania (dotyczy danych osobowych, o których mowa w pkt. 2.2 lit. b)), a także o prawo do
przenoszenia danych (np. przekazania ich do innego administratora danych).
7.8.   Jeżeli Administrator nie podejmuje działań w związku z żądaniem osoby, której dane dotyczą, to
niezwłocznie - najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania - informuje osobę, której dane
dotyczą, o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego
(Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed
sądem.
7.9.   W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
Uczestnik ma prawo do cofnięcia takiej zgody w każdym czasie z zastrzeżeniem, iż takie cofnięcie
pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.
7.10.  Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem każda osoba,
której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie
członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego
naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza przepisy o ochronie
danych osobowych.

7.11.  Bez uszczerbku dla dostępnych administracyjnych lub pozasądowych środków ochrony prawnej, w tym
prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z pkt. 8.8, każda osoba, której dane dotyczą,
ma prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem, jeżeli uzna ona, że przetwarzanie
danych osobowych jej dotyczące narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
7.12.  W przypadku, gdy przetwarzanie danych wymagać będzie przesyłania danych poza obszar
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będzie ono odbywało się z wykorzystaniem standardowych
klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego
poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.
7.13.  Dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania Konkursu, w terminach przewidzianych przez
obowiązujące przepisy prawa (np. ordynacja podatkowa), a w przypadku udzielonej zgody marketingowej
do czasu jej odwołania.
8.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE
8.1.   Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: alpikolkonkurs.pl.
8.2.   Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik
zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. – o grach hazardowych
(ustawa o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r., Dz.U. Nr 201, poz. 1540), z późn. zm.).
8.3.   Organizator Konkursu zastrzega sobie możliwość modyfikacji powyższego Regulaminu w razie
wystąpienia konieczności uszczegółowienia poszczególnych zapisów. Informacja o zmianie, zostanie
uwzględniona poprzez dodanie daty do zapisu, który został zmieniony. Uczestnika Konkursu w
momencie zaakceptowania obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy wysłaniu Zadania
Konkursowego. Powyższa zasada doznaje wyjątku, gdy Uczestnik Konkursu uzna obowiązujący go
regulamin za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Organizatora Konkursu o wyborze
aktualnego regulaminu jako obowiązującego.

* zmiany dokonane w dniu 27.11.2019 r. Usunięto również punkt 6. i skorygowano numerację dalszych punktów.

