
REGULAMIN KONKURSU 

„Mikrobiota a wątroba” 
 

I. Postanowienia ogólne 
 

1. Organizatorem niniejszego konkursu (zwanego dalej Konkursem) jest Wydawnictwo Czelej         
z siedzibą w Lublinie (20-802) przy ul. Skrajnej 12-14, zwane w dalszej części Regulaminu 
Organizatorem. 
2. Zasady konkursu określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia 
konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia z zastrzeżeniem postanowień poniższych. 
3. Konkurs odbywać się będzie wg harmonogramu: 

          • Konkurs odbędzie się w dniach 17.03-31.05.2022 r., 

          • Ogłoszenie zwycięzców nastąpi do dnia 3.06.2022 r. 
4. Konkurs przeznaczony jest dla klientów indywidualnych Wydawnictwa Czelej. 
5. Udział w Konkursie mogą wziąć osoby, które są uprawnione do wystawiania recept, dlatego       
w formularzu konkursowym konieczne jest podanie numeru PWZ. 
6. Konkurs przeznaczony wyłącznie dla osób pełnoletnich. 
7. Z udziału w konkursie wyłączeni są pracownicy Wydawnictwa Czelej sp. z o.o., a także 
członkowie ich rodzin. 
 

 
 
 
 



II. Warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie 
 

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie poprawnych zgłoszeń konkursowych 
zgodnych z zasadami opublikowanymi w niniejszym Regulaminie. 
2. Zadaniem uczestnika konkursu jest udzielenie odpowiedzi na pytania przedstawione na portalu 
www.gastroenterologia-praktyczna.pl. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie 

odpowiedzi niespełniających wymogów określonych niniejszym Regulaminem. W szczególności 
hasło nie może zawierać treści obraźliwych, rasistowskich, wulgaryzmów ani treści w inny sposób 

godzących w dobra osobiste jakiejkolwiek osoby. 
4. Konieczne jest podanie pełnego adresu do korespondencji oraz dodatkowych danych 
kontaktowych (nr telefonu oraz e-mail) – pozostaną one wyłącznie do wiadomości Organizatora, 
ułatwiając przekazanie laureatom nagród. 
5. Przesłanie odpowiedzi do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że prace są 
własnością osoby zgłaszającej i że przysługuje jej całość praw autorskich oraz że prace nie 
naruszają praw osób trzecich. Organizator nie ponosi wobec osób trzecich odpowiedzialności za 
prawdziwość złożonego przez uczestnika oświadczenia oraz nie odpowiada za ewentualne 
naruszenie przez uczestnika praw osób trzecich. 
6. Przystępując do konkursu, uczestnicy zgadzają się na przetwarzanie danych osobowych przez 
Wydawnictwo Czelej i zgadzają się na politykę prywatności Wydawnictwa. 
 

 
 
 



III. Wyłonienie laureatów konkursu, nagrody 
 

1. Wyboru najlepszych prac dokona jury w składzie przedstawiciela firmy Pharmabest i 
Wydawnictwa Czelej 
2. Jury przyzna 50 równorzędne nagrody. 
3. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe: 
e-karta prezentowa empik o wartości 100 zł 
4. Ogłoszenie wyników nastąpi w terminie do dnia 3.06.2022 r. 
5. Nagrodzone osoby zostaną poinformowane o wynikach Konkursu drogą mailową lub 
telefonicznie. 
6. Nagrody zostaną wysłane drogą elektroniczną w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia wyników na 
adres korespondencyjny laureata podany w zgłoszeniu konkursowym. 
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn 
leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku zmiany danych Uczestnika             
, o której nie został poinformowany lub w przypadku niespełnienia przez Uczestnika warunków        
, o których mowa w Regulaminie. W takim przypadku Nagroda przepada. 
8. Uczestnikom nie przysługuje prawo do wymiany nagród na gotówkę. 
 

 
 
 
 
 
 



IV. Postanowienia końcowe 
 

1. Uczestnicy konkursu potwierdzają, że akceptują wszystkie postanowienia zawarte w niniejszym 
Regulaminie. 
2. Decyzje Organizatora Konkursu oraz Jury mają charakter ostateczny i nie przysługuje od nich 

odwołanie. 

3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie. 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy prawa. 


