REGULAMIN PROMOCJI
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin Promocji określa warunki, na jakich odbywa się Promocja dla uczestników
szkolenia „O karmieniu piersią – szkolenie dla personelu medycznego”, zwana dalej
„Promocją”, warunki uczestnictwa w Promocji, zasady Promocji, w tym przekazywanie
formularza zgłoszeniowego wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, zasady
wyboru laureatów oraz zakres odpowiedzialności Organizatora.
2. Organizatorem Promocji jest Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala z siedzibą
w Warszawie przy ul. Grójeckiej 186, zwany dalej „Organizatorem”.
3. Majątkowe prawa autorskie do strony http://akademia.nfz.gov.pl
zamieszczonych na niej treści należą do Organizatora.

oraz

4. Przedmiotem Promocji jest nagrodzenie uczestników, którzy ukończyli szkolenia
„O karmieniu piersią – szkolenie dla personelu medycznego” dostępne na platformie elearningowej Akademii NFZ.
5. Celem Promocji jest kampania informacyjno–promocyjna szkoleń oraz platformy
e-learningowej.
6. Promocja ma charakter ogólnopolski i odbywać się będzie w terminie od dnia 14
sierpnia 2017 r. do dnia 18 września 2017 r,
7. Promocja jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§2
UCZESTNICTWO W Promocji
Promocja zostanie przeprowadzona wśród uczestników szkoleń „O karmieniu piersią –
szkolenie dla personelu medycznego”.
§3
ZASADY Promocji
1. Każdy uczestnik powinien SAMODZIELNIE ukończyć wybrane szkolenie.
2. Każdy uczestnik może zostać nagrodzony tylko raz.
3. Warunkiem udziału w Promocji jest:
a) zapisanie się na szkolenia e-learningowe, dostępne na stronie
http://akademia.nfz.gov.pl/szkolenia-e-learningowe/, w określonym przez
Organizatora terminie, wskazanym w ogłoszeniu,

b) odwiedzenie każdej z 12 części szkolenia „O karmieniu piersią –szkolenie dla
personelu medycznego” oraz ukończeniu z wynikiem min. 70 % testu
w określonym przez Organizatora terminie.
c) przesłanie na adres: Centrala NFZ ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa
z dopiskiem „do rąk własnych „Promocja””, podpisanego formularza
zgłoszeniowego dostępnego na stronie http://akademia.nfz.gov.pl/. O kolejności
wpływu decyduje data stempla odbioru przez organizatora
4. Formularz zgłoszeniowy, wypełniony w całości i podpisany przez uczestnika, musi
wpłynąć do Centrali NFZ najpóźniej do dnia 18 września 2017 r..
5. Uczestnicy wyrażają w formularzu zgłoszeniowym zgodę na przetwarzanie
nadesłanych przez nich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) przez Organizatora
Promocji.
6. Organizator oświadcza, że ww. dane gromadzone są wyłącznie dla potrzeb
niezbędnych do realizacji Promocji, wyłonienia laureatów, przyznania nagród rzeczowych
oraz, nie zostaną udostępnione innym podmiotom (zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych).
7. Nadesłanie przez uczestnika formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z
akceptacją Regulaminu Promocji.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za formularze zgłoszeniowe doręczone do
Centrali NFZ po terminie, o którym mowa w ust. 4.
9. Jeżeli w trakcie Promocji lub po jej zakończeniu okaże się, że uczestnik nie ukończył
szkolenia samodzielnie, obowiązany będzie do zwrotu otrzymanej nagrody rzeczowej,
bądź jej równowartości wraz ze zwrotem kosztów poniesionych przez Organizatora na jej
dostarczenie.
§4
ZASADY WYBORU LAUREATÓW
1. Laureaci Promocji zostaną wyłonieni przez Jury powołane przez Organizatora.
2. Jury przyzna nagrody rzeczowe
w postaci pakietów promocyjnych. Wartość
przyznanej uczestnikowi nagrody rzeczowej nie przekracza 100 zł brutto.
3. Podstawę przyznania przez Jury nagrody rzeczowej, której mowa w ust. 2 stanowi
wynik testu oraz kolejność wpływu formularza zgłoszeniowego.
4. Ilość nagród rzeczowych jest ograniczona.
5. Z posiedzenia dotyczącego wyborów laureatów zostanie sporządzony protokół,
Protokół podpisują członkowie Jury uczestniczący w posiedzeniu.

6. Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo o zwycięstwie. Dodatkowo
lista laureatów zostanie umieszczona na stronie internetowej Organizatora.
7. Nagrody rzeczowe zostaną przesłane na adres laureata podany w formularzu
zgłoszeniowym.
8. Laureaci zobowiązani są do pisemnego potwierdzenia odbioru nagrody rzeczowej.
9. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na równowartość pieniężną.
§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Laureat zwalnia Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu ewentualnych
roszczeń osób trzecich powstałych wskutek niezgodności oświadczeń złożonych przez
Laureata. W przypadku zaspokojenia przez Organizatora takich roszczeń Laureat zwróci
Organizatorowi kwotę pokrytych roszczeń i wszelkie wydatki z tym związane, w tym
koszty obsługi prawnej lub koszty postepowania sądowego.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie osób trzecich,
uniemożliwiające wzięcie udziału w Promocji, a także za prawidłowość i prawdziwość
danych podanych przez uczestnika.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem
nieprawdziwych danych przez uczestnika.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne,
mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Promocji.
5. Organizator nie odpowiada za brak dostępu do strony http://akademia.nfz.gov.pl
wynikających z przyczyn od niego niezależnych.
6. Organizator nie odpowiada za przerwy techniczne w aktywności strony
http://akademia.nfz.gov.pl wynikające z konieczności prowadzenia stałej obsługi strony,
konserwacji serwera lub oprogramowania.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z działaniem
dostawców usług internetowych, telefonicznych (faxu) oraz Poczty Polskiej i innych
podmiotów świadczących usługi pocztowe lub kurierskie.
8. Od otrzymanych nagród rzeczowych Organizator nie będzie naliczał podatku
dochodowego, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o
podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.).
9. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem Promocji stosuje się przepisy prawa
polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych
oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

10. Organizator zastrzega sobie prawo: dokonywania zmian w Regulaminie Promocji,
przerwania, zmiany lub unieważnienia Promocji bez podania przyczyny. Informacja o
ewentualnych zmianach będzie publikowana wyłącznie na stronie internetowej
http://akademia.nfz.gov.pl/.
11.
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http://akademia.nfz.gov.pl. Zmiany regulaminu Promocji obowiązują od dnia publikacji
na ww. stronie internetowej.
14. Uczestnika obowiązuje Regulamin Promocji w brzmieniu z dnia, w którym przesłał
on Formularz zgłoszeniowy.
15. Szczegółowe informacje na temat Promocji udzielane są pod numerem telefonu
22 572 64 62 lub adresem email: akademianfz@nfz.gov.pl.

