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ARTYKUŁ I - INFORMACJE OGÓLNE O REGULAMINIE 

§ 1. WSTĘP 

1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą „Konkurs - Weekend z Panią Łuską” jest 
Sklep Internetowy SULPHUR prowadzony przez Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne 
SULPHUR ZDRÓJ EXIM spółka z o.o. z siedzibą w Busku-Zdroju, ul. Bohaterów 
Warszawy 116a, kod: 28-100 Busko-Zdrój.  

2. Akcja promocyjna „Konkurs - Weekend z Panią Łuską” nie jest grą losową w 
rozumieniu ustawy z dnia 19.11.2009r. o grach hazardowych. 

3. Akcja promocyjna „Konkurs - Weekend z Panią Łuską” odbywać się będzie w 
terminie od dnia 12.04.2021r. od godziny 00:00:00 do dnia 16.05.2021r. do godziny 
24:00:00                                            i organizowana jest na całym obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Regulamin akcji promocyjnej „Konkurs - Weekend z Panią Łuską” dostępny jest do 
wglądu w siedzibie Organizatora oraz na każdej stronie Sklepu w stopce: Informacje/
Promocje. 

§ 2. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin akcji promocyjnej „Konkurs - Weekend z Panią Łuską” stanowi 
załącznik do Regulaminu Sprzedaży Sklepu Internetowego SULPHUR. 
2. Niniejszy regulamin, nazywany dalej „Regulaminem akcji promocyjnej”, określa 
zasady udziału w ramach akcji promocyjnej organizowanej w Sklepie Internetowym 
SULPHUR, przy wykorzystaniu usług świadczonych przez Sklep drogą elektroniczną. 
Postanowienia Regulaminu akcji promocyjnej są wiążące zarówno dla Sprzedawcy, jak i 
dla Klienta. 
3. Klient Sklepu, który bierze udział w akcji promocyjnej  zobowiązany jest do 
zapoznania się poza niniejszym Regulaminem akcji promocyjnej również z: 
Regulaminem akcji promocyjnej, Regulaminem Sprzedaży oraz z Polityką prywatności i 
plików cookies. 
4. Regulamin akcji promocyjnej określa w szczególności: 
a) zasady uczestnictwa w akcji promocyjnej w Sklepie Internetowym SULPHUR; 
b) postępowania reklamacyjne. 
5. Regulamin akcji promocyjnej jest regulaminem w rozumieniu przepisów art. 384 i 
nast. Kodeksu Cywilnego oraz przepisu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r., poz. 123 ze zm.). 
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ARTYKUŁ II – ZASADY UCZESTNICTWA  

§ 1. INFORMACJE OGÓLNE 

1. W akcji promocyjnej „Konkurs - Weekend z Panią Łuską” organizowanym w 
Sklepie Internetowym SULPHUR mogą wziąć udział wyłącznie Klienci będący 
osobami fizycznymi. 

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Sprzedawcy ani członkowie ich 
najbliższej rodziny, powinowaci do II stopnia oraz osoby pozostające z nimi w stosunku 
przysposobienia. Przez pracowników rozumie się również osoby wykonujące stałe usługi 
na podstawie umowy cywilnoprawnej. 
3. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane 
osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przetwarzane                  
w celu realizacji akcji promocyjnej zgodnie z zasadami Polityki prywatności i plików 
cookies. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla 
wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych 
osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi laureatom otrzymanie 
nagród. 

§ 2. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA  

1. Aby udział w akcji promocyjnej „Konkurs – weekend z Panią Łuską” należy: 

a) W okresie od 12 kwietnia do 16 maja 2021r. zakupić i opłacić w Sklepie 
Internetowym SULPHUR - ZESTAW SKÓRA ŁUSZCZYCOWA; 

b) W okresie od 12 kwietnia do 16 maja 2021r. wykonać zadanie konkursowe i 
przesłać je do Organizatora za pośrednictwem formularza na adres: 
kontakt@sulphur.com.pl Zadaniem konkursowym jest odpowiedź na pytanie o treści: Co 
łuszczyca zmieniła w Twoim życiu? 

2. Zadanie powinno być efektem twórczej pracy Uczestnika  oraz nie może naruszać 
praw osób trzecich w tym szczególności praw autorskich.  

3. Zgłoszona do Konkursu praca nie może zawierać zwrotów uznanych za niecenzuralne 
lub godzących w uczucia innych. Teksty zawierające ww. nie będą brane pod uwagę               
w Konkursie. 
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4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie 
przesyłania zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń. 

5. Rozstrzygnięcie akcji promocyjnej oraz ogłoszenie Listy Laureatów nastąpi w dniu               
21 maja 2021r.  

6. Uczestnik może zgłosić się do akcji promocyjnej tylko jeden raz. 

7. W przypadku naruszenia Regulaminu akcji promocyjnej przez Uczestnika, Jury 
Konkursowe powołane przez Organizatora może wykluczyć go z udziału w akcji 
promocyjnej. 

8. Zgłoszenie do akcji promocyjnej jest równoznaczne z akceptacją warunków 
zapisanych w Regulaminie. 

§ 3. NAGRODY  

1. Nad prawidłowym przebiegiem akcji promocyjnej i przyznaniem nagród czuwają 
Osoby Odpowiedzialne powołanie przez Organizatora (Jury konkursowe). W skład Jury 
konkursowego wchodzą 3 osoby wyznaczone przez Organizatora (Paweł Jacek Wach, 
Joanna Kawacz, Dominika Jeżewska). 

2. Decyzję o wyborze zwycięzców Konkursu Jury podejmie na podstawie subiektywnej 
oceny przesłanych odpowiedzi na zadanie konkursowe oraz weryfikacji pozostałych 
warunków uczestnictwa w akcji promocyjnie „Konkurs – Weekend z Panią Łuską”.  

3. Jury Konkursowe przyzna 7 nagród w postaci: 

a) 2 jednoosobowe vouchery na 3-dniowy Weekend z Panią Łuską, który odbędzie się 
w dniach: 25-27 czerwca 2021r., w Dworku Jasna Dolina, ul. Pagórkowata 18, 08-460 
Sobolew, http://jasnadolina.pl/  

b) 5 voucherów o wartości 100zł brutto na zakupy w Sklepie Internetowym 
SULPHUR, do wykorzystania do dnia 31.12.2021r. 

4. Laureaci zostaną poinformowani przez Organizatora o wygranej poprzez wiadomość 
prywatną (telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail). Uczestnik będzie 
zobowiązany do podania dany osobowych niezbędnych do przekazania nagrody:                   
imię i nazwisko, adres, telefon komórkowy). 

5. W ciągu 7 dni roboczych od dnia przekazania danych osobowych Laureat otrzyma na 
podany przez niego adres, przesyłkę z nagrodą. Nagrody nieodebrane przez Laureatów 
pozostają własnością Organizatora.  

6. Koszt dostarczenia nagrody pokrywa Organizator akcji promocyjnej. 

7. Organizator Konkursu sfinansuje podatek od nagród i odprowadzi należny podatek 
dochodowy do właściwego urzędu skarbowego oraz złoży stosowną deklarację PIT. 
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8. Nagrody zostaną wysłane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

9. Laureat może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent 
pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.  

10. Nagroda w formie voucheru na 3-dniowy Weekend z Panią Łuską nie może zostać 
przekazana przez laureata innej osobie.  

11. Zgłoszenie uczestnictwa w akcji promocyjnej oznacza wyrażenie przez Uczestnika 
zgody na zamieszczenie niektórych danych wymienionych w § 3. Pkt. 4 (w szczególności 
imienia i nazwiska) we wszystkich materiałach, niezależnie od formy ich wyrażenia, 
mających za przedmiot propagowanie akcji promocyjnej oraz relacji z jej przebiegu. 

12. Lista laureatów akcji promocyjnej zostanie opublikowana 21 maja 2021r. na 
stronie Sklepu Internetowego SULPHUR pod adresem:                                                           
https://sklep-sulphur.com.pl/regulamin-akcji-promocyjnych 

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Wszelkie kwestie nieprzewidziane niniejszym Regulaminem kuponów rabatowych 
reguluje Regulamin Sprzedaży, a także przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu 
Cywilnego, jak również przepisy ustawy o szczególnych warunkach praw konsumentów 
oraz                                o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt 
niebezpieczny oraz ustawy                        o ochronie danych osobowych. 
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