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REGULAMIN AKCJI THINK POSITIVE  „ZWYKLI?” 

AKCJA CHARYTATYWNA DLA MEDYKÓW 

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Organizatorem i sponsorem akcji charytatywnej dla medyków (zwanej dalej „Akcją”) jest Beryl 

Med Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, przy ul. Złotej 

Jesieni 58, 05-410 Józefów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy 

Rejestr Sądowy pod numerem 0000052145 (zwaną dalej: „Organizatorem”). 

2. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w Akcji, jej przebiegu i organizacji oraz cele Akcji 

(dalej jako: „Regulamin”). 

3. Czas trwania Akcji: od dnia 02.11.2020 r. do 15.01.2021 r.   

4. Celem Akcji jest podarowanie pracownikom ochrony zdrowia w Polsce, którzy zgłoszą się do 

Akcji, upominków w postaci koszulek oraz kalendarzy (dalej jako: „Upominek”). Akcja ma na celu 

uhonorowanie medyków, którzy na co dzień stoją na straży zdrowia i życia pacjentów.  

 

§ 2. POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE 

 

1. W Akcji udział brać mogą wyłącznie osoby pełnoletnie będące pracownikami polskich placówek 

medycznych (dalej: „Uczestnicy”). Biorąc udział w Akcji Uczestnicy wyrażają zgodę na udział w 

niej na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz w formularzu zgłoszeniowym 

zaznaczają, że akceptują Regulamin w całości i nie wnoszą żadnych zastrzeżeń do jego treści.  

2. Zgłoszenia należy dokonywać poprzez wypełnienie formularza. Formularz zgłoszeniowy jest 

dostępny po wejściu na stronę internetową www.thinkpositive.org.pl. Kliknięcie w pole: „Weź 

udział w Akcji” na stronie www.thinkpositive.org.pl/zwykl-2020 przenosi do wypełnienia 

formularza zgłoszeniowego. 

3. W przypadku podania nieprawdziwych danych wybrany w ramach Akcji Uczestnik traci prawo do 

uzyskania Upominku. 

4. Klauzula informacyjna, w której opisane są zasady przetwarzania danych osobowych oraz prawa 

przysługujące Uczestnikom, którzy zgłoszą swoje uczestnictwo w Akcji opisane są w załączniku 

nr 1 do Regulaminu, stanowiącego integralną część Regulaminu (dalej jako: „Klauzula 

Informacyjna”).  

5. Na końcu formularza zgłoszeniowego znajdują się pola z informacją dotyczącą zgody na 

przetwarzanie danych osobowych w celach wskazanych w Klauzuli Informacyjnej, w postaci 

danych placówki medycznej, jak również oddziału w którym pracuje Uczestnik, stanowiska 

Uczestnika, imienia, nazwiska, adresu e-mail i numeru telefonu kontaktowego Uczestnika oraz 

akceptacji postanowień Regulaminu Akcji wraz z załącznikiem nr 1 do Regulaminu Akcji. Podanie 

danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Akcji. Jeżeli 

Uczestnik nie wyrazi zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz nie zaakceptuje warunków 

Regulaminu, a mimo to wyśle zgłoszenie do Akcji, nie będzie ono rozpatrywane. Zaznaczenie 

przez Uczestnika pola z informacją dotyczącą zgody na przetwarzanie danych osobowych 

oznacza wyrażenie zgody przez danego Uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych, 

zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu, w celach wskazanych w Klauzuli Informacyjnej. 

Zaznaczenie przez Uczestnika pola z akceptacją postanowień Regulaminu Akcji oznacza 

akceptację postanowień Regulaminu i Załącznika nr 1 do Regulaminu przez danego Uczestnika. 

6. Wysłanie zgłoszenia wzięcia udziału w Akcji następuje poprzez wciśnięcie przycisku „Wyślij 

zgłoszenie”. 

http://www.thinkpositive.org.pl/
http://www.thinkpositive.org.pl/zwykl-2020
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7. Uczestnicy, którzy w terminie wskazanym w §1 ust. 3 Regulaminu jako pierwsi zgłoszą chęć 

wzięcia udziału w Akcji otrzymają bezpłatnie Upominki, w tym koszulkę w wybranym przez siebie 

rozmiarze. Upominki będą darowane Uczestnikom do wyczerpania zapasów. Organizator 

powiadomi niezwłocznie o fakcie wyczerpania zapasów. 

8. Wybór rozmiaru koszulki w ramach Upominku następuje poprzez zaznaczenie właściwego pola 

w formularzu zgłoszeniowym. 

9. Przystąpienie przez Uczestników do Akcji i udział w niej są bezpłatne i mają charakter 

charytatywny. 

10. Koszty związane z Upominkami jak również koszty dostawy Upominków do Uczestników pokrywa 

Organizator Akcji. 

11. Upominki zostaną przesłane Uczestnikom określonym w §2 ust. 7 Regulaminu drogą przesyłki 

kurierskiej. Organizator ma 14 dni kalendarzowych na dostarczenie Upominków Uczestnikom 

określonym w §2 ust. 7 Regulaminu, liczonych od dnia zakończenia Akcji. 

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień 

niniejszego Regulaminu. 

13. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania pierwszeństwa wybranemu Uczestnikowi w 

przypadku zgłoszenia dokonanego w tym samym terminie. 

14. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu zgłoszeń oraz zwiększenia liczby 

Uczestników mogących wziąć udział w Akcji. 

15. Zgłoszenia złożone po upływie terminu wskazanego w §1 ust. 4 nie będą rozpatrywane, chyba, 

że Organizator zdecyduje przedłużyć Akcję. 

16. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia lub odwołania Akcji, w szczególności w 

przypadku zaistnienia siły wyższej lub innego zdarzenia, na które Organizator nie ma wpływu. 

Organizator w takim przypadku niezwłocznie poinformuje o skróceniu lub odwołaniu Akcji. 

17. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez podania przyczyny, o ile nie 

wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Akcji. 

18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Uczestnikom 

Upominków z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora. 

19. Uczestnicy zgłaszający się do Akcji zobowiązani są podać swoje dane kontaktowe, w zakresie: 

danych placówki medycznej, w której Uczestnik jest zatrudniony (adres, nazwa), stanowisko 

Uczestnika, dane oddziału w którym Uczestnik pracuje, jak również adres e-mail, imię, nazwisko 

i numeru telefonu Uczestnika. 

20. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do Upominków osobom trzecim, jak również wypłacenie 

równowartości Upominków. 

21. Organizator oświadcza, że Akcja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu 

ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009 nr 201 poz. 1540 z 

późn.zm.). 

22. Wszelkie informacje o wydarzeniu zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i 

reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zasady organizacji i uczestnictwa w 

Akcji regulowane są na podstawie niniejszego Regulaminu. 

23. Do wszelkich spraw związanych z Akcją i Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa 

powszechnie obowiązującego w Polsce. 

24. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go na stronie internetowej 

www.thinkpositive.org.pl 

 

http://www.thinkpositive.org.pl/

