BLISKOŚCIOWY PRODUKT ROKU 2017 - REGULAMIN
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
a) Plebiscyt „Bliskościowy Produkt Roku 2017”, nie jest grą losową, ani konkursem w rozumieniu Ustawy
z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
b) Celem Plebiscytu jest wyłonienie ulubionych przez czytelników Kwartalnika Laktacyjnego produktów,
które wspierają rodzicielstwo bliskości, i są przeznaczone dla rodziców dzieci i dzieci.
c) Organizatorem Plebiscytu jest Fundacja Promocji Karmienia Piersią, ul Częstochowska 20 m 17 02344 Warszawa; KRS: 0000582727; NIP:7010516246; Regon: 362863485 (zwana "Organizatorem").
d) Plebiscyt jest organizowany na zasadach określonych tym regulaminem (zwanym "Regulaminem") i
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
e) Regulamin Plebiscytu dostępny jest na stronie internetowej www.kwartalnik-laktacyjny.pl oraz w
siedzibie Organizatora.
f) Uczestnikiem Plebiscytu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych i mających miejsce zamieszkania w Polsce.
g) W Plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz inne osoby współpracujące przy
organizacji Plebiscytu, jak również członkowie ich rodzin.
2. ZAŁOŻENIA PLEBISCYTU
a) Plebiscyt zostanie ogłoszony w 1/2017 numerze magazynu Kwartalnik Laktacyjny
b) Plebiscyt będzie trwał w terminie od 12 MARCA 2017 do 31 MARCA 2018.
c) Zgłoszenia produktów przez czytelników będą przyjmowane w okresie od
12 MARCA 2017 do 01 WRZEŚNIA2017
d) Jury będzie obradowało w terminie: 1 WRZEŚNIA 2017 do 15 WRZEŚNIA 2017
e) Wyniki obrad Jury będą ogłoszone w numerze 4/2017 Kwartalnika Laktacyjnego
f) Głosowanie czytelników będzie trwało w terminie od 9 Października 2017 do 01 Lutego 2018 do
godziny
g) Wyniki głosowania zostaną ogłoszone w 1/2018 numerze magazynu Kwartalnik Laktacyjny
3. ZASADY PROWADZENIA PLEBISCYTU
a) Plebiscyt polega na zgłoszeniu przez czytelników ich ulubionych produktów, które wspierały ich w
rodzicielstwie bliskości. Produkty można zgłaszać w poszczególnych kategoriach za pomocą
formularza znajdującego się na stronie: https://goo.gl/forms/ysE6tdcCXqTHxw8C3
b) Kategorie, w których można zgłaszać produkty:
 bliskościowa zabawka
 bliskościowa książka dla rodziców
 bliskościowa książka dla dzieci
 akcesoria rodzicielskie
 noszenie dzieci
 karmienie dzieci
 sen

c) Uczestnik powinien pisemnie uzasadnić swoje zgłoszenie w formularzu.
d) Zgłaszane produkty nie mogą naruszać postanowień „Kodeksu marketingu produktów zastępujących
mleko kobiece” Światowej Organizacji Zdrowia ani rozszerzających go dyrektyw WHA
e) Ze zgłoszonych produktów Jury składające się z pięciu wybranych przez organizatora ekspertów w
danej dziedzinie wybierze po pięć produktów z każdej kategorii.
f) Z wybranych pięciu produktów czytelnicy wybiorą po jednym finaliście z każdej kategorii za pomocą
głosowania przy użyciu ankiety on-line, do której dostęp zostanie uruchomiony w grudniu 2017
g) W przypadku zajęcia miejsc Ex aequo przez dwa lub więcej produktów, laureata wybierze Jury.
h) Wyniki zostaną opublikowane w numerze 1/2018 Kwartalnika Laktacyjnego.
i) Wyniki wyłonione poprzez Jury i głosowanie jest ostateczna.
j) Osoby zgłaszające produkty do Plebiscytu zobowiązane są do zapoznania się z Regulaminem
Plebiscytu.
k) Zgłoszenie produktu jest jednocześnie akceptacją postanowień tego regulaminu
l) Wzięcie udziału w zgłaszaniu produktów jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie
danych osobowych Uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych. Zgodnie z art. 24 ust. 1 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. Nr 133, poz. 883) Organizator plebiscytu, będący Administratorem danych, informuje osoby
zgłaszające produkty, iż ich dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane na podstawie
wyrażonej dobrowolnie przez Uczestnika plebiscytu zgody, w siedzibie Organizatora, wyłącznie w
związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu . Każdy z Uczestników ma prawo
wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
m) Warunkiem udziału w procesie zgłoszenia produktu do Plebiscytu jest podanie prawdziwych danych
osobowych: imienia, oraz adresu e-mail. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych
albo niepodanie ich w ogóle powoduje wykluczenie z udziału w Plebiscycie
4. PRZYZNAWANIE NAGRÓD:
a) Laureaci wyłonieni zostaną w wyniku realizacji procedury opisanej w punkcie 3 w terminie najpóźniej
do dnia 31 MARCA 018.
b) Producenci/dystrybutorzy produktów nagrodzonych tytułem „Bliskościowy Produkt Roku 2017” oraz
„Bliskościowy Produkt Roku w Kategorii…” otrzymają od organizatora certyfikat i grafikę konkursu,
którą mogą się posługiwać w promocji swoich produktów z zaznaczeniem roku otrzymania
wyróżnienia.
c) Nad przebiegiem Plebiscytu nadzór sprawować będzie 3-osobowa Komisja Plebiscytowa składająca
się z wybranych przez Zarząd Fundacji Promocji Karmienia Piersią osób
d) Producenci/dystrybutorzy produktów nagrodzonych tytułem „Bliskościowy Produkt Roku 2017” oraz
„Bliskościowy Produkt Roku w Kategorii…” zostaną powiadomieni o wyróżnieni drogą mailową.
5. REKLAMACJE
a) Wszelkie uwagi dotyczące Plebiscytu można zgłaszać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni
od dnia publikacji na stronie internetowej www.kwartalnik-laktacyjny.pl na adres: kontakt@fpkp.pl
b) Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania
reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione mailowo.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
a) Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian
przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Plebiscytu.
Zmiany zostaną ogłoszone w trybie przewidzianym dla ogłaszania treści samego Regulaminu.
b) Regulamin dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej
www.kwartalnik-laktacyJny.pl .
c) Niniejszy regulamin jest dokumentem określającym zasady plebiscytu

