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Regulamin akcji internetowej w serwisie Facetpo40.pl 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem akcji „Przetestuj Skrzypovitę Men” (zwanej w dalszej części niniejszego 
Regulaminu „Akcją”) jest spółka z o.o. Tene Cursum z siedzibą w Warszawie, ul. Wita 
Stwosza 18, 02-661 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, 
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 
Gospodarczy KRS, pod numerem 0000400590, NIP 527-266-90-33, wydawca serwisu 
internetowego Facetpo40.pl (dalej: Organizator).  

2. Fundatorem produktów wykorzystanych w Akcji jest NATUR PRODUKT ZDROVIT Sp. z o.o., 
ul. Nocznickiego 31, 01-918 Warszawa. 

3. Udział w Akcji jest dobrowolny i oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.  
4. Akcja nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i 

zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega 
regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy. 

5. Prawo do weryfikacji spełniania warunków uczestnictwa przysługuje Organizatorowi. 
Organizator może zażądać oświadczeń i zgód potwierdzających spełnienie warunków 
udziału w Konkursie, o których mowa w Regulaminie, w formie pisemnej i przesłanie ich na 
adres Organizatora. W przypadku nieotrzymania ich przez Organizatora, Organizator może 
uznać, że oświadczenie to w ogóle nie zostało złożone, co będzie wiązało się z 
wykluczeniem tej osoby z grona Uczestników Konkursu.  

6. Organizator informuje, że Akcja nie jest w żadnym zakresie sponsorowana, wspierana, 
administrowana ani stowarzyszona z portalem Facebook. Facebook jest znakiem 
towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc. Informacje podawane przez osobę 
zgłaszającą udział w Akcji są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie 
Facebookowi. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Akcji.  

 
§ 2. Warunki uczestnictwa w Akcji 

1. Warunkami zgłoszenia do udziału w Konkursie są:  
a. Pełnoletność i posiadanie obywatelstwa Rzeczpospolitej Polskiej; 
b. Miejsce zamieszkania na terenie Polski; 
c. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w Akcji przez Uczestnika poprzez wysłanie maila na 

adres konkurs@facetpo40.pl lub zgłoszenie w prywatnej wiadomości na fanpage 
https://www.facebook.com/Facetpo40 do dnia 2.06.2021 r. do godz. 24.00; 

d. Akceptacja niniejszego Regulaminu.  
 

2. Uczestnictwa w Akcji, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa  
do otrzymania produktów do testowania, nie można przenosić na inne osoby i podmioty. 

 

§3. Zasady Akcji 

1. Akcja rozpoczyna się dnia 28.05.2021 i kończy z dniem 11.07.2021 o godz. 24.00. 
2. Akcja polega na przetestowaniu przez Uczestników zestawów produktów marki Skrzypovita 

Men (szampon i suplement diety) a następnie wypełnieniu ankiety dotyczącej testowanych 
produktów oraz napisaniu opinii o testowanych produktach i przesłanie ich na adres 
konkurs@facetpo40.pl lub w wiadomości prywatnej na fanpage 
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https://www.facebook.com/Facetpo40 w terminie do 11.07.2021 r.  
3. Każdy z Uczestników może zgłosić chęć uczestnictwa w Akcji jeden raz.  
4. Wyboru Uczestników do akcji dokonuje Organizator na podstawie kolejności napływania 

zgłoszeń. 
5. Zgłaszając chęć uczestnictwa w Akcji Uczestnik akceptuje w całości Regulamin i zobowiązuje  

się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie 
warunki, które uprawniają go do udziału w Akcji.  

 
§ 4. Obowiązki Uczestnika Akcji 

1. Uczestnik, który zostanie powiadomiony drogą mailową przez Organizatora o tym, iż został 
wybrany do uczestnictwa w Akcji, zobowiązuje się do podania adresu pocztowego i numeru 
telefonu celem dostarczenia produktów do testowania. 

2. Uczestnik zobowiązuje się rozpocząć używanie produktów niezwłocznie po ich otrzymaniu, 
zgodnie z instrukcjami i wskazaniami zawartymi na opakowaniach produktów i ulotkach do 
nich dołączonych. 

3. Po trzech tygodniach używania produktów Uczestnik zobowiązuje się do wypełnienia 
ankiety otrzymanej od Organizatora oraz do napisania opinii o testowanych produktach pod 
artykułem otrzymanym od Organizatora. Organizator prześle ankietę i artykuł drogą 
mailową lub poprzez Messengera. Uczestnik zobowiązuje się przesłać wypełnioną ankietę 
oraz opinię o testowanych produktach  na adres konkurs@facetpo40.pl w terminie do 
11.07.2021 r. 

 
§5. Prawa autorskie 

1. Wysyłając wypełnioną ankietę oraz opinię o testowanych produktach Uczestnik oświadcza, 
że jest ich autorem i że nie naruszają one w żaden sposób praw osób trzecich, w tym 
prawa/praw do wizerunku Uczestnika lub osób trzecich.  

2. Uczestnik zezwala Organizatorowi na przekazanie jego odpowiedzi zawartych w ankiecie 
oraz opinii o testowanych produktach fundatorowi produktów, firmie NATUR PRODUKT 
ZDROVIT Sp. z o.o., z zastrzeżeniem, że przekazane zostaną tylko odpowiedzi, bez danych 
osobowych Uczestnika. 

3. Uczestnik upoważnia Organizatora oraz fundatora produktów do korzystania, używania i 
rozpowszechniania opinii o testowanych produktach oraz jego odpowiedzi zawartych w 
ankiecie we wszystkich formach, w dowolnej liczbie egzemplarzy, w całości lub części, bez 
ograniczeń czasowych i terytorialnych czy co do pól eksploatacji. 

3. Uczestnik zezwala Organizatorowi oraz fundatorowi produktów, bez dodatkowego 
wynagrodzenia, na wykonywanie wszelkich praw zależnych do opinii o testowanych 
produktach i odpowiedzi zawartych w ankiecie, zezwala na ich dowolne przetwarzanie 
(adaptacje) przez Organizatora lub osoby trzecie działające na jego zlecenie. Powyższe 
uprawnienia Organizator może wykonywać bez ograniczeń czasowych i terytorialnych czy co 
do pól eksploatacji.  

4. Organizator oraz fundator nagród są zobowiązani do korzystania z odpowiedzi zawartych w 
ankiecie w sposób anonimowy - bez podawania danych Uczestnika.  

5. Uczestnik oświadcza, że nie jest członkiem żadnej organizacji zbiorowego zarządzania 
prawami autorskimi i nie zawarł z żadną taką organizacją umowy, na mocy której 
organizacja ta mogłaby nabyć prawa autorskie do utworów stworzonych przez Uczestnika w 
związku z jego udziałem w Akcji lub też w jakikolwiek inny sposób uzyskać uprawnienie do 
zarządzania tymi prawami.  
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6. W związku z przeniesieniem praw majątkowych Uczestnikom poza uprawnieniem do 
uzyskania produktów na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, nie przysługują 
żadne inne roszczenia do Organizatora względem osób trzecich, które te prawa następnie 
nabyły.  
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§6.Dane osobowe 
1. Dane osobowe udostępnione przez Uczestników Organizator wykorzysta jedynie w celu 

wysyłki nagród i nie będzie ich przetwarzał w jakikolwiek inny sposób.  
 

§8.Postanowienia końcowe 
1. Regulamin Akcji jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 

https://facetpo40.pl/ 
2. Udział Uczestnika w Akcji oznacza akceptację zasad Akcji zawartych w niniejszym 

Regulaminie.  
3. Organizator nie odpowiada za jakąkolwiek niezawinioną przez niego szkodę majątkową lub 

niemajątkową, poniesioną przez Uczestnika w wyniku jego udziału w Akcji.  
4. Uczestnik zobowiązany jest zwolnić Organizatora z odpowiedzialności z tytułu naruszenia 

przepisów prawa lub praw osób trzecich, w przypadku kiedy takie naruszenie stanowiło 
będzie zgłoszenie udziału w Akcji przez Uczestnika lub inne działanie lub zaniechanie 
Uczestnika związane z Akcją.  

5. We wszystkich sprawach dotyczących Akcji, a nieuregulowanych Regulaminem, mają 
zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie 
naruszy praw nabytych Uczestników Akcji. Zmiana obowiązuje z chwilą opublikowania 
zmienionej wersji regulaminu na stronie internetowej https://facetpo40.pl/ 
 
Warszawa, 20.05.2021 
 
 


