Regulamin akcji ,,Karmienie to nie problem’’

I Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady akcji ,,Karmienie to nie problem’’ w dniach od 03.04.2018 do 30.06.2018 r (dalej: Akcja),
której Patronem jest wydawca serwisu www.mjakmama.pl
2. Organizatorem Akcji jest Canpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA, Siedziba: ul. Puławska 430, 02-884
Warszawa, Biuro: Słubica B, ul. Graniczna 4, 96-321 Żabia Wola, NIP: 118-00-28-608, Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000452771, Nr rejestrowy GIOŚ: E0003122W, Kapitał
zakładowy 10.801.869,00 zł w całości opłacony (zwany dalej: “Organizatorem”).
3. Patronem Akcji jest Time S.A. z siedzibą w Warszawie (04-190), przy ul. Jubilerskiej 10, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000295857, NIP: 526-10-04-620, REGON 010750727, kapitał
zakładowy (opłacony w całości) 25 070 000, 00 złotych
4. Konsultacja laktacyjna ma zasięg ogólnopolski i przeprowadzony zostanie we wskazanych przez Organizatora w
Placówkach w określonym na stronie www.karmienietonieproblem.mjakmama24.pl terminie i placówce.
5. W konsultacji mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, z wyłączeniem pracowników i współpracowników TIME SA.

II Zasady Konsultacji
1. Celem przeprowadzenia konsultacji jest udzielenie porady laktacyjnej online użytkownikom serwisu mjakmama.pl,
a stacjonarnej dla wybranych przez Organizatora zgłoszeń.
2. Porady zostaną udzielone we wskazanych miastach i terminach. Lista placówek i terminów dostępna będzie na
stronie internetowej www.karmienietonieproblem.mjakmama24.pl
3. W celu wzięcia udziału w konsultacji należy
4.1. Wejść na stronę www.karmienietonieproblem.mjakmama24.pl.
4.2. Wypełnić formularz zgłoszeniowy.
4.3. Opisać zagadnienie związane z karmieniem piersią i laktacją.
4.4. Warunkiem udziału w konsultacji jest akceptacja niniejszego regulaminu.

III Porada Laktacyjna
1. Wybór osób, które skorzystają z porady laktacyjnej w konkretnej placówce nastąpi na podstawie opisanego
zagadnienia.
2. Kryterium przy wyborze osoby, która skorzysta z porady stacjonarnej w placówce będzie ocena zdatności
zagadnienia do konsultacji bezpośredniej przez Eksperta wybranego przez Organizatora oraz czynnik czasowy –
analiza
czy
opisany
problem
może
zaczekać
do
terminu
konsultacji.
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3. Stacjonarne porady Eksperta wybranego przez Organizatora odbywać się będą w piątki przez czas trwania akcji.
Lista placówek dostępna na stronie internetowej www.karmienietonieproblem.mjakmama24.pl
4. Porada laktacyjna online zostanie udzielona przez Eksperta Organizatora zainteresowanym poprzez drogę
mailową. Porada laktacyjna stacjonarna zostanie udzielona przez wybranym przez Eksperta Organizatora osobom,
na podstawie analizy opisanego problemu.
5. Organizator zastrzega udziela odpowiedzi na wybrane pytania. Ekspert nie będzie odpowiadał na pytania nie
związane z tematyką laktacyjną.

IV Poinformowanie o możliwości skorzystania w poradzie
1. Uczestnik, zostanie poinformowany o możliwości wzięcia udziału w stacjonarnej poradzie laktacyjnej drogą
telefoniczną oraz mailową na min. 3 dni przed terminem porady. Informacja zostanie wysłana na podany wcześniej
(podczas zgłoszenia do porady) adres mailowy oraz numer telefonu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za
nieodebranie przez laureata informacji o wygranej w przypadku podania błędnego lub nieaktualnego adresu
mailowego, bądź też w przypadku niepoinformowania go niezwłocznie o zmianie adresu, w trakcie trwania konkursu
i przesyłania wiadomości wybranym osobom
4. Osobą oceniającą czy opisany problem może zaczekać do konsultacji jest Ekspert Organizatora:
Jolanta Marat-Ignaczak
V Prawa autorskie
1. Wszystkie osoby zgłaszające swoje wypowiedzi w formularzu zgłoszeniowym oświadczają, że są ich autorami i
przysługują im majątkowe prawa autorskie do wszystkich materiałów.
2. Organizator konsultacji zastrzega sobie prawo nieodpłatnego wykorzystania najciekawszych wypowiedzi (lub ich
fragmentów) w serwisie Mjakmama.pl, prasie, radiu i telewizji, a w szczególności do publikacji wypowiedzi w
Internecie lub jej prezentacji w innych mediach.
VI Postanowienia końcowe
1. Regulamin jest dostępny w lokalu Organizatora przy ul. Puławskiej 430 w Warszawie , od poniedziałku do piątku w
godzinach od 9: 00 do 16: 00 oraz na www.mjakmama.pl w czasie trwania konkursu i w terminie 14 dni roboczych od
jego zakończenia.
2. Za organizację akcji, jakość porad oraz wybór ekspertów pełną odpowiedzialność ponosi Organizator.
3. Ewentualne reklamacje związane z konsultacją mogą być kierowane do Organizatora w formie pisemnej, na adres
Organizatora w terminie 14 dni roboczych od daty publikacji listy laureatów. W przypadku przesłania reklamacji za
pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego.
4. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i powód
reklamacji.
5. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później
niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
6. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o wyniku rozpatrzenia reklamacji na piśmie, najpóźniej w ciągu
14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora.
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7. Niniejszy konsultacja nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych.
8. Niniejszy regulamin stanowi podstawę prowadzenia akcji i określa jek warunki oraz prawa i obowiązki jego
uczestników.
8. Adres e-mail Patrona, pod którym można uzyskać informacje na temat organizacji konkursu:
kama.falandysz@canpol.com.pl Podając w temacie wiadomości Konsultacji Laktacyjnej przy akcji ,,Karmienie to nie
problem’’

Warszawa 23.03.2018 r.
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