
 
 
 
 
 
 

REGULAMIN KONKURSU “WYGRAJ MIESIĘCZNĄ KURACJĘ”  
Bonne Sante 
 
§ 1 

 
1. Organizatorem konkursu, zwanego dalej konkursem jest Bonne Sante Polska Sp.  

z o.o. z siedzibą w Dębicy (39-200) przy ul. Rynek 38, posiadającą numer             
w Krajowym Rejestrze Sądowym KRS: 0000611141, REGON: 364128873 oraz       
numer identyfikacji podatkowej NIP: 8722413282, zwana “Organizatorem”. 

2. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią          
promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną przewidzianą  
w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30                
listopada 2009 r.).  

3. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego          
uczestników. Aby wziąć udział w konkursie należy zapoznać się z niniejszym           
regulaminem dostępnym w Gabinecie lub na stronie www.bonne-sante.pl/regkonkurs 

4. Okres trwania konkursu wyznacza się na czas nieokreślony z comiesięcznym finałem           
konkursowym (wytypowaniem najlepszej odpowiedzi) ustalanym do 10 dnia każdego         
kolejnego miesiąca. W wyborze wygranej kuracji będą brały udział zgłoszenia  
z jednego miesiąca kalendarzowego wg. daty przekazania odpowiedzi 

 
§ 2 
 

1. Aby wziąć udział w konkursie należy poprawnie odpowiedzieć na pytanie: “dobre           
zdrowie jest dla mnie ważne ponieważ…”. Poprawność i kreatywność tej odpowiedzi           
jest czynnikiem decydującym dla Komisji Konkursowej o wyborze zwycięzców.         
Komisja Konkursowa podczas wyboru zwycięzców będzie się kierować        
poprawnością merytoryczną udzielonej odpowiedzi jak również sposobem jej        
prezentacji oraz ciekawością i pomysłowością jej przedstawienia.  

2. O przyznaniu nagrody Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni drogą telefoniczną         
lub mailową. 

3. Wyboru odpowiedzi dokona Organizator, który w tym celu powołał Komisję          
Konkursową, składającą się z Kierownika Regionalnego i Dietetyka.  

4. Komisja Konkursowa będzie kierować się jakością nadesłanych odpowiedzi, mając         
na względzie aspekt merytoryczny. 

 
 § 3  
 

1. Nagrodami dla laureatów jest: bon na miesięczną kurację dietetyczną, o wartości 280            
zł do dowolnego gabinetu dietetycznego z sieci Bonne Sante. 

2. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie           
do 7 dni od daty powiadomienia o zwycięstwie, nagroda przepada na rzecz innego             
Uczestnika Konkursu, wyróżnionego przez Komisję Konkursową.  

3. Nagrody nie podlegają zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną. 



 
 
 
 
 
 

4. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.            
Zwycięzca ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody, składając           
Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.  

5. Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań           
wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne           
lub nieprawdziwe.  

6. Część nagrody stanowiąca kwotę pieniężną, nie zostanie wypłacona Zwycięzcy, lecz          
pobrana przez Organizatora przed wydaniem nagrody, jako 10% zryczałtowany         
podatek dochodowy, od łącznej wartości nagrody, o którym mowa w art. 30 ust. 1              
pkt. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst               
jedn. Dz. U. z 2000r, Nr 14, poz.176 z późn. zm.).  

 
 § 4 
 

1. Organizator zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do        
zdyskwalifikowania dowolnej osoby za ingerowanie w działania Konkursu lub za          
działania uznane przez Organizatora za w jakikolwiek sposób naruszające         
postanowienia niniejszego Regulaminu lub za działania w jakikolwiek sposób uznane          
przez Organizatora za szkodliwe.  

2. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach        
Konkursu jest Organizator.  

3. Organizator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Uczestników        
Konkursu w zakresie niezbędnym dla realizacji Konkursu, w szczególności w celu           
przekazania nagród Zwycięzcom oraz do wysyłki newslettera. 

4. Zgłaszając swój udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na: a. przetwarzanie           
swoich danych osobowych przez Organizatora w celach związanych  
z przeprowadzeniem promocji b. przetwarzanie swoich danych osobowych przez         
Organizatora dla celów marketingowych c. na otrzymywanie od Bonne Sante Polska           
sp. z O.O.. informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

5. Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz           
zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania.  

6. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.  
7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu  

w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń, mających          
wpływ na organizowanie Konkursu, pod warunkiem, że zmiany takie nie narusza           
praw nabytych Uczestników Konkursu.  


