
REGULAMIN „Quizu mikołajkowego” 
 
§ 1  
ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA i MIEJSCE  
1.Quiz organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez firmę Implacore sp. z o.o. z siedzibą w 
Poznaniu (kod pocztowy 60-401) przy ul. Polskiej 94a, NIP: 5262740172, zwaną dalej ,,Organizatorem’’  

2. Quiz prowadzony jest pod nazwą „Quiz mikołajkowy” i zostanie przeprowadzony w dniach od 17.11.2017 do 
30.11.2017, zwany dalej „Quizem”.   
 
§ 2  
UCZESTNICTWO  
1. Quiz ma charakter otwarty, a udział w nim jest bezpłatny.  

2. Uczestnikiem Quizu może być osoba fizyczna pełnoletnia zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
jak i poza RP. 

3. W Quizie nie mogą uczestniczyć: Organizator, Współpracownicy, Partnerzy, członkowie rodzin Organizatora, 
Współpracowników i Partnerów do drugiego stopnia pokrewieństwa albo powinowactwa oraz pracownicy 
Organizatora zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w chwili trwania Quizu.  
 
§ 3  
ZASADY  
1. Zadaniem uczestników jest rozwiązanie Quizu składającego się z 4 pytań.  

2. Warunkiem wzięcia udziału w Quizie jest wypełnienie kwestionariusza osobowego (będzie on umieszczony na 
karcie z pytaniami konkursowymi) oraz złożenie czytelnego podpisu. Obowiązkowe informacje do uzupełnienia: 
imię i nazwisko, nazwa kliniki, adres, numer telefonu, adres mailowy. 

3. Warunkiem wzięcia udziału w losowaniu nagród jest poprawna odpowiedź na 3 pytania (pyt. nr 1-3). 
4. Na karcie z pytaniami znajduje się jeszcze jedno pytanie – odpowiedź na nie jest obowiązkowa, nie wlicza się 
jednak ona do ogólnej punktacji Quizu.   

5. Wszystkie pytania to pytania jednokrotnego wyboru. 

6. Kartę odpowiedzi wraz z kwestionariuszem osobowym pobrać można ze strony www.implacore.pl, zakładka 
„Aktualności” – Quiz mikołajkowy. 

7. Uczestnicy przesyłają wypełnioną kartę odpowiedzi pocztą na adres Implacore ul. Polska 94, 60-401 Poznań 
lub mailowo (skan) na adres biuro@implacore.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.11.2017 (decyduje 
data stempla pocztowego). 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez 
Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody albo wyeliminowaniem z 
Quizu.  
9. Losowanie nagród odbędzie się jeśli Organizator otrzyma minimum 20 kart odpowiedzi. Organizator zastrzega 
sobie prawo do odwołania konkursu w przypadku, gdy liczba uczestników będzie mniejsza niż 20.  
 
§ 4 
Nagrody 
1. Nagroda główna  o wartości 2344,00zł (biomateriał ethoss® 3 strzykawki x1cm³, biomateriał CoreBone 1000 

1ml oraz opakowanie nici Coreflon). 

2. II miejsce - nagroda o wartości 1590,00 zł (biomateriał ethoss® 3 strzykawki x1,0 cm³). 

3. III miejsce - nagroda o wartości 754,00 zł (biomateriał CoreBone 1000 1ml oraz opakowanie nici Coreflon). 

4. Miejsca IV-X – jedno opakowanie nici chirurgicznych Coreflon o wartości 360 zł. 

5. Nagrody nie podlegają zwrotowi oraz wymianie.  

6. Do każdej nagrody rzeczowej Zwycięzca Quizu otrzyma również dodatkową nagrodę pieniężną odpowiadającą 

wysokości należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród rzeczowych tj. 11,11% wartości 

przekazywanej im odpowiednio Nagrody w zaokrągleniu do pełnych złotych, która zostanie potrącona jako 

płatnika 10% ryczałtowego podatku dochodowego od osób fizycznych od przekazanych w Quzie Nagród (art. 30 

ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) i przekazana do właściwego urzędu 

skarbowego.  

 

http://www.implacore.pl/
mailto:biuro@implacore.pl


 

§ 5  
WYŁONIENIE ZWYCIĘZCY, OGŁOSZENIE WYNIKÓW, WRĘCZENIE NAGRÓD  
1. Losowanie osób nagrodzonych zostanie dokonane spośród wszystkich kart z pytaniami konkursowymi, które 
spełniły wymagania, o jakich mowa w §3.  

2. Przydzielenie nagród odbywa się w drodze losowania (nagroda główna – pierwsza wylosowana karta 
odpowiedzi, II nagroda – druga wylosowana karta, III nagroda – trzecia wylosowana karta, nagrody nr IV-X – 
kolejno wylosowane karty). 

3. Losowanie będzie miało charakter publiczny i odbędzie się dnia 06.12.2017 o godzinie 11.00 w siedzibie 
Organizatora, o którym mowa w § 1. Losowanie przeprowadzone zostanie przez komisję quizową.  
4. Wręczenie nagród nastąpi podczas losowania - jeśli nagrodzona osoba będzie wówczas obecna w siedzibie 
Organizatora. W przypadku, gdy nagrodzona osoba nie będzie obecna podczas losowania nagroda zostanie jej 
przesłana za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany na karcie odpowiedzi w ciągu 7 dni roboczych 
od dnia losowania, tj. od 06.12.2017.   

5. Niezależnie od powyższego, zwycięzcy wszystkich nagród zostaną powiadomieni przez Organizatora o 
przyznaniu im nagród pocztą elektroniczną (na adres e-mail umieszczony na karcie pytań) lub telefonicznie (na nr 
telefonu podany w karcie pytań) w ciągu 7 dni roboczych od daty losowania zawartej w ust. 3 niniejszego 
paragrafu.  

6. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą w ciągu 7 dni roboczych od dnia losowania 
nagroda przepada. 
7. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i adresu) będzie przyczyną odmowy 
wydania Uczestnikowi nagrody w przypadku wygranej.  

8.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru nagrody z przyczyn leżących 
po stronie Uczestnika nagrodzonego w Quizie.  

9. Nagrody nieodebrane przepadają, jeśli dwie próby dostarczenia za pośrednictwem firmy kurierskiej okażą się 
nieskuteczne.  

 
§ 6  
TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI  
1. W przypadku zastrzeżeń Uczestników co do zgodności przebiegu Quizu z niniejszym Regulaminem lub 
obowiązującym prawem, Uczestnicy mogą zgłosić reklamację na piśmie w ciągu 7 dni od dnia przesłania 
wyników Quizu. Reklamacja musi być przesłana listem poleconym na adres Organizatora podany w § 1 ust. 1 z 
dopiskiem ,,Quiz mikołajkowy – reklamacja’’. Po upływie powyższego terminu, reklamacje nie będą 
rozpatrywane.  

2. Prawidłowo zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 14 dni od ich zgłoszenia. 
Organizator rozpatrzy zgłoszone reklamacje i poinformuje pisemnie zgłaszającego o zajętym stanowisku.  

3. Wszelkie spory powstałe w związku z Quizie lub postanowieniami niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane 
ze względu na sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.  
 
§ 7  
POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
1. Regulamin Quizu dostępny jest na stronie www.implacore.pl, zakładka „Aktualności” – Quiz mikołajkowy lub 
w siedzibie firmy Implacore przy ul. Polskiej 94a w Poznaniu.  

2. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres e-mail: biuro@implacore.pl  

3. Złamanie ustaleń Regulaminu Quizu przez Uczestnika będzie oznaczało jego wykluczenie z uczestnictwa w 
Quizie.  

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu 
Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  
5. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych oraz umieszczenie ich w informatycznej 
bazie danych Implacore Sp. z o.o.  oraz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach 
marketingowych przez Implacore sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (tekst jednolity: Dz.U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz na otrzymywanie od Implacore sp. z 
o.o. informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144, poz.1204 z 
późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.  
 

http://www.implacore.pl/

