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REGULAMIN KONKURSU

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu pt. Mezoterapia z Dermatic.pl i SRS(zwanego dalej „Konkursem”) są Andrzej Szymczak oraz Tomasz

Pawelczak, prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą Esthetic Solutions AT Andrzej Szymczak,

Tomasz Pawelczak S.C. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rodawska 25, 61-312 Poznań (NIP 7822568440), zwani dalej łącznie

„Organizatorem”.

2. Konkurs trwa od 11.07.2021 r. od godziny 08:00 do 25.07.2021 r. do godziny 23:00.

3. Celem Konkursu jest promocja platformy sprzedażowej Dermatic.pl, profili społecznościowych Organizatora oraz produktów z

oferty Organizatora, w tym w szczególności produktów marki SRS.

4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

5. Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani organizowany przez portal Facebook ani Instagram. Żaden z serwisów, tj. ani

Facebook ani Instagram nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane

z Konkursem powinny być ́ kierowane wyłącznie do Organizatora. Organizator zobowiązuje się ̨ do zwolnienia serwisów Facebook

i Instagram z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko danemu serwisowi roszczenie

związane z Konkursem.

§ 2 Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Konkurs ma charakter otwarty dla wszystkich zainteresowanych osób fizycznych, które (łącznie):

a) wypełnią w sposób kompletny formularz zgłoszeniowy,

b) wezmą udział w teście wiedzy (quiz) o mezoterapii dostępnym pod adresem

https://pobierzdarmowyebook.typeform.com/to/yb7WeDZo i odpowiedzą prawidłowo na co najmniej 6  pytań,

c) udzielą odpowiedzi na pytanie otwarte, tj. „Opowiedz nam o przypadku, terapii w swojej praktyce przy użyciu mezoterapii , z której
jesteś najbardziej dumna/y, i dlaczego tak jest” (maksymalna liczba znaków to 2000); zwanej dalej „Pracą Konkursową”).

2. Z zastrzeżeniem treści pkt. 7 poniżej, uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być każda osoba fizyczna, która

najpóźniej w dniu rozpoczęcia Konkursu spełnia następujące warunki:

a) posiada miejsce zamieszkania oraz adres dla doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

b) zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia;

c) ma ukończone 18 lat; 

d) posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

e) posiada aktywne konto w portalu społecznościowym Facebook,

f) jest fanem następujących profili na portalu Facebook: @Dermatic.pl oraz @EMAaestheticsGlobal

3. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny. Uczestnik ma prawo rezygnacji z udziału w Konkursie w każdym czasie przed

otrzymaniem informacji od Organizatora o wygranej.

4. Uczestnik, przystępując do Konkursu powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik, przystępując do Konkursu

zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w Regulaminie zasad. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz realizacja

zadania konkursowego oznaczają jednoczesną akceptację przez Uczestnika postanowień Regulaminu.

5. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Zgłoszenia niespełniające warunków

określonych w Regulaminie nie będą rozpatrywane w Konkursie.

6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, członkowie rodzin pracowników i przedstawicieli

Organizatora ani inne osoby biorące udział w przygotowaniu Konkursu.

7. Każdy Uczestnik może zgłosić w Konkursie wyłącznie jedną Pracę Konkursową.

§ 3 Zgłoszenie udziału w Konkursie

1. Zgłoszenie udziału w Konkursie odbywa się w całości za pośrednictwem platformy www.typeform.com i obejmuje:

a) podanie niezbędnych danych osobowych Uczestnika (imię, nazwisko, adres email i numer telefonu)

b) rozwiązanie testu wiedzy

c) wykonanie Pracy Konkursowej,

https://pobierzdarmowyebook.typeform.com/to/yb7WeDZo
http://www.typeform.com
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d) zapoznanie się z Regulaminem i jego wyraźna akceptacja poprzez złożenie oświadczenia o treści „Potwierdzam, że zapoznałem(-am)
się z treścią Regulaminu konkursu pod nazwą „Mezoterapia z Dermatic.pl i SRS” i akceptuję jego postanowienia oraz zobowiązuje się do ich
przestrzegania”,

e) oświadczenie o przetwarzaniu Twoich danych osobowych o następującej treści: „Podaje swoje dane osobowe dobrowolnie i
oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach
przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich modyfikacji”.

2. Wyrażenie zgody, o której mowa w pkt 2.(c) jest całkowicie dobrowolne, jednakże jej brak uniemożliwi danej osobie wzięcie udziału w

Konkursie.

3. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone wyłącznie Prace Konkursowe:

a) związane z tematyką Konkursu,

b) zgłoszone w trakcie trwania Konkursu,

c) niezawierające znaków towarowych, przekazów reklamowych i promocyjnych podmiotów trzecich.

4. Uczestnik oświadcza, że jego Praca Konkursowa nie zawiera treści niezgodnych z prawem lub dobrymi obyczajami, nie narusza praw

osób trzecich, nie nawołuje do przemocy, nietolerancji, nie zawiera wulgaryzmów ani treści reklamowych podmiotów trzecich.

5. Uczestnik podając dane niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie winien dochować należytej staranności, w tym w szczególności

podać kompletne i prawdziwe dane w celu umożliwienia Organizatorowi weryfikacji zgłoszenia takiego Uczestnika a w przypadku

wygranej również wypełnienia pozostałych obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów.

§ 4 Zasady przyznawania nagród:

1. Celem zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, w tym w szczególności w celu weryfikacji poprawności zgłoszeń Uczestników

oraz wyłonienia zwycięzców Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja”), w skład której wejdzie 3 (trzech)

przedstawicieli Organizatora.

2. Komisja dokona oceny Prac Konkursowych uwzględniając w szczególności, lecz niewyłącznie, ich oryginalność, kreatywność,

pomysłowość, zgodność z tematem Konkursu.

3. Nagrodami w Konkursie, które przyznane zostaną przez Komisję wybranym zwycięzcom są następujące zestawy kosmetyków:

a) 1 (jedna) nagroda główna za 1 miejsce w postaci zestawu produktów marki SRS, w skład którego wchodzi:

− 1 szt. produktu Revival kit, o wartości 459  zł brutto

− 1 szt. produktu Natural Cleanser o wartości 159  zł brutto

− 1 szt. produktu Natural Toner o wartości 169 zł brutto,

tj. o łącznej wartości 787 zł brutto

b) 1 (jedna) nagroda dodatkowa za 2 miejsce w postaci zestawu produktów marki SRS, w skład którego wchodzi:

-1 opakowanie  produktu HA 3,5% o wartości 395  zł brutto

- 1 opakowanie. produktu Ascorbic Acid Vials o wartości 95 zł brutto,

tj. o łącznej wartości 490  zł brutto.

c) 1 (jedna) nagroda dodatkowa za 3 miejsce w postaci zestawu produktów marki SRS, w skład którego wchodzi:

2. 1 szt. produktu Activation kit  -  zestaw, o wartości 359 zł brutto

3. 1 szt. produktu Skin Protect SPF50+  50ml o wartości 89 zł brutto,

tj. o łącznej wartości 448 zł brutto

4. Do każdej z nagród Organizator przyzna dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi

dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie stanowiącej 11,11% wartości danej nagrody rzeczowej. Nagroda

pieniężna nie podlega wypłacie, lecz zostanie potrącona przez Organizatora i przeznaczona na zapłatę należnego podatku

dochodowego.

5. Organizator jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem nagród zwycięzcom obliczy,

pobierze i odprowadzi do właściwego organu podatek dochodowy należny z tytułu wygranej.

6. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 26.07.2021 na stronie internetowej www.dermatic.pl oraz na portalach

społecznościowych (Facebook, Instagram), przy czym Organizator powiadomi zwycięzców o wygranej również drogą mailową.

7. Zwycięzca zobowiązany jest w terminie 7 dni po ogłoszeniu wyników Konkursu podać Organizatorowi wszelkie informacje/dane

niezbędne w celu otrzymania nagrody i realizacji obowiązków podatkowych przez Organizatora.

8. Uchybienie terminowi, o którym mowa w ust. 7 powyżej, podanie nieprawidłowych danych dotyczących Uczestnika skutkować będzie

utratą prawa do nagrody. W takiej sytuacji nagroda pozostaje do wyłącznej dyspozycji Organizatora, w tym Organizator ma prawo

przyznać nagrodę kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez Komisję.
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9. Przeniesienie prawa do nagrody na rzecz osoby trzeciej nie jest możliwe.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych osobowych zwycięzcy, w tym w celu jego identyfikacji, przed wydaniem

nagrody.

§ 5 Prawa własności intelektualnej do Prac Konkursowych

1. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik oświadcza, że jest wyłącznym autorem Pracy Konkursowej.

2. W przypadku, gdy Praca Konkursowa stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach

pokrewnych, Organizator nabywa od Uczestnika prawo do korzystania z Pracy Konkursowej zgłoszonej przez Uczestnika w zamian za

prawo wzięcia udziału w Konkursie, na zasadzie licencji niewyłącznej.

3. Licencja, o której mowa w ust. 2 powyżej udzielana jest bez ograniczeń czasowych, terytorialnych i ilościowych wraz z prawem

sublicencji, na następujących polach eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu (Pracy Konkursowej) oraz jego opracowań – wytwarzanie dowolną techniką,

w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

b) w zakresie obrotu oryginałem utworu (Pracy Konkursowej) oraz jego opracowaniami albo egzemplarzami, na których utwór

(Pracę Konkursową) utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,

c) w zakresie rozpowszechniania utworu (Pracy Konkursowej) oraz jego opracowań w sposób inny niż opisany w pkt (a) i (b) powyżej

– publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł

mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, sieci Internet,

na portalach społecznościowych, na plakatach oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji i reklamy.

4. Organizator jest uprawniony do wykorzystania Prac Konkursowych do przeprowadzenia Konkursu oraz dla własnych celów

reklamowych i promocyjnych.

5. Uczestnik wyraża zgodę i upoważnia Organizatora do wykonywania praw zależnych do Prac Konkursowych i rozporządzania tymi

prawami. Organizator lub wskazana przez niego osoba trzecia jest uprawniony do dokonywania niezbędnych zmian i przeróbek,

łączenia z innymi utworami.

6. Z chwilą wydania nagrody zwycięzcy Konkursu, Organizator nabywa ogół praw, w tym autorskich praw majątkowych do zwycięskiej

Pracy Konkursowej stanowiącej utwór, bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych, czasowych lub ilościowych, na następujących

polach eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu (Pracy Konkursowej) oraz jego opracować – wytwarzanie dowolną techniką,

w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

b) w zakresie obrotu oryginałami utworu (Pracy Konkursowej) oraz jego opracowaniami albo egzemplarzami, na których utwór

(Pracę Konkursową) utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,

c) w zakresie rozpowszechniania utworu (Pracy Konkursowej) oraz jego opracowań w sposób inny niż opisany w pkt (a) i (b) powyżej

– publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł

mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, sieci Internet,

na portalach społecznościowych, na plakatach oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji i reklamy,

d) w zakresie dokonywania zmian i modyfikacji utworu (Pracy Konkursowej) w całości lub części oraz dokonywania jego opracować w

całości lub części, w tym dokonywanie przeróbek, zmian i adaptacji całości lub części,

e) w zakresie anonimowego rozpowszechniania nagrodzonego utworu (Pracy Konkursowej), decydowania o jego pierwszym

publicznym udostępnieniu oraz sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z utworu,

f) wykonywania i korzystania z opracowań utworu (Pracy Konkursowej),

g) wykorzystania we wszelkich formach komunikacji, promocji lub reklamy Organizatora.

7. Zwycięzca upoważnia Organizatora do realizowania przysługujących mu praw autorskich osobistych w zakresie anonimowego

rozpowszechniania zwycięskiej Pracy Konkursowej, w zakresie decydowania o jej pierwszych publicznym udostępnieniu oraz

sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z niej. Zwycięzca zobowiązuje się też, że nie będzie wykonywał autorskich praw

osobistych do Pracy Konkursowej.

8. Organizatora uprawniony jest do wykonywania praw zależnych do zwycięskiej Pracy Konkursowej na polach eksploatacji wskazanych

w pkt 6 powyżej, tj. do dokonywania wszelkich zmian i modyfikacji Pracy Konkursowej w całości lub części oraz dokonywania jej

opracowań w całości lub części oraz zezwalania na dokonywanie takich modyfikacji, zmian i opracowań przez podmioty trzecie.

9. Organizator ma prawo do rozpowszechniania Prac Konkursowych w czasie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu.

Nierozpowszechnienie Prac Konkursowych przez Organizatora nie powoduje powrotu praw, o których mowa powyżej do twórcy

(danego Uczestnika).
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10. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z określonym w Regulaminie celem, dla którego zwycięskie Prace Konkursowe zostaną

wykorzystane i w pełni go akceptuje. W razie konieczności, zwycięzca, na żądanie Organizatora zobowiązuje się złożyć stosowne

oświadczenia lub też zawrzeć z Organizatorem umowy potwierdzające skuteczne przeniesienie ogółu autorskich praw majątkowych

do zwycięskiej Pracy Konkursowej.

11. Organizator jest uprawniony do dalszego rozporządzania nabytymi autorskimi prawami majątkowymi do zwycięskich Prac

Konkursowych.

12. Uczestnikom Konkursu, poza uprawnieniem do udziału w Konkursie oraz otrzymania nagrody nie przysługuje żadne inne roszczenia

do Organizatora z tytułu udzielenia licencji lub przeniesienia autorskich praw majątkowych zgodnie z niniejszym § 5.

§ 6 Dane osobowe

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (dalej jako „RODO”), Organizator informuje, iż:

1) administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator, tj. Andrzej Szymczak oraz Tomasz Pawelczak, prowadzący

działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą Esthetic Solutions AT Andrzej Szymczak, Tomasz Pawelczak s.c. z siedzibą

w Poznaniu, ul. Rodawska 25, 61-312 Poznań, NIP 7822568440i;

2) każdy Uczestnik Konkursu może się kontaktować z Organizatorem telefonicznie pod numerem +48 690 020 021 lub na adres email:

kontakt@dermatic.pl;

3) Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników wyłącznie w zakresie niezbędnym do:

a) przygotowania, przeprowadzenia i realizacji Konkursu w tym rozpatrzenia ewentualnych reklamacji zgodnie z Regulaminem, na

podstawie uzasadnionego interesu Organizatora (w związku z przyrzeczeniem publicznym), o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. (f)

RODO, w tym przyjęcia i weryfikacji zgłoszenia Uczestnika, oceny Prac Konkursowych, wyłonienia zwycięzców Konkursu, wydania

(wysłania) nagród, ogłoszenia wyników Konkursu,

b) w zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych Uczestników wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (m.in.

dotyczących rozliczeń podatkowych) podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. (c) RODO oraz

c) realizacji prawnie uzasadnionego interesu Organizatora dotyczącego kierowania komunikacji marketingowej do uczestników

konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO;

4) na potrzeby Konkursu przetwarzane są następujące dane osobowe Uczestników: imię, nazwisko, adres email oraz numer telefonu (do

dokonania zgłoszenia) a w przypadku zwycięzców lub uczestników składających reklamację także adres zamieszkania, poza tym

Organizator przetwarzać będzie także dane niezbędne do dokonania prawidłowych rozliczeń podatkowych – których zakres określony

jest bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa (nr NIP i/lub PESEL);

5) dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora do czasu przedawnienia okresu roszczeń wynikających

z konkursu.

6) dane osobowe zwycięzców Konkursu (Uczestników wybranych przez Komisję Konkursową) zostaną usunięte lub zanonimizowane

zgodnie z pkt 5 powyżej z wyłączeniem danych osobowych, które będą niezbędne dla spełnienia przez Organizatora ciążących na nim

obowiązków wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów (w tym obowiązków podatkowych, ewentualnych roszczeń

dotyczących gwarancji, rękojmi a także przyznania nagród zgodnie z Regulaminem);

7) dane osobowe Uczestników mogą być przetwarzane przez Organizatora dłużej niż to zostało wskazane w pkt 5 i 6 powyżej, jeżeli

będzie to niezbędne dla rozpatrzenia reklamacji lub innej formy zgłoszonych przez Uczestnika roszczeń, a także na potrzeby

ewentualnych postępowań sądowych lub administracyjnych;

8) dane osobowe Uczestników są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi umożliwiającymi zagwarantowanie odpowiedniego

poziomu ochrony;

9) dane osobowe Uczestników nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;

10) każdy Uczestnik Konkursu ma prawo:

− uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych

odbiorcach tych danych,

− żądania dostępu do danych osobowych,

− żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

− do przenoszenia danych osobowych w granicach określonych przepisami prawa,

− do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na prawnie uzasadnionym interesie Organizatora
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− do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli uzna, że

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

11) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie;

12) jeśli będzie to konieczne, Organizator może przekazywać dane osobowe Uczestników w związku z realizacją Konkursu następującym

kategoriom podmiotów:

− osobom upoważnionym przez Organizatora, jego pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby

wykonywać swoje obowiązki związane z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu,

− podmiotom przetwarzającym, którym Organizator zleci to zadanie, np. firmom zajmującym się obsługą systemów

teleinformatycznych lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne, firmom świadczącym usługi doradcze na rzecz

Organizatora, firmom kurierskim,

− podmiotom publicznym, jeżeli będzie to wynikało z obowiązku nałożonego przez przepisy prawa;

13) dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane przez Organizatora do państwa trzeciego, w tym poza Europejski Obszar

Gospodarczy.

§ 7 Reklamacje

1. Reklamacje mogą być zgłaszane w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu.

2. O zachowaniu terminu złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego, data zarejestrowania wpływu wiadomości e-mail

zawierającej reklamację na serwer Organizatora lub data przyjęcia reklamacji ustnej w siedzibie Organizatora.

3. Reklamacje związane z Konkursem można kierować w formie pisemnej na adres korespondencyjny Organizatora wskazany w § 1 pkt 1

powyżej, mailowo na adres email: kontakt@dermatic.pl lub ustnie do protokołu w siedzibie Organizatora Konkursu.

4. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres do korespondencji osoby zgłaszającej roszczenie, jak również dokładny opis

powodu reklamacji oraz zgłaszanego roszczenia.

5. Rozpatrzenie reklamacji oraz zawiadomienie o jej rozstrzygnięciu nastąpi każdorazowo w terminie 14 dni od daty doręczenia

reklamacji.

6. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń na podstawie i zgodnie

z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora, na stronie

https://dermatic.pl/media/catalog/product/d/e/dermatic_regulamin_konkursus_mezoterapia_quiz.docx-.pdf oraz na portalu

Facebook na profilu Organizatora https://www.facebook.com/dermaticpl . Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu,

jeżeli nie wpłynie ona na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, a także do przerwania Konkursu lub jego zakończenia w

każdym momencie, bez podawania przyczyn.

2. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani

żadną inną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 847,

ze zm.).

3. Konkurs organizowany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym

Regulaminem zastosowanie mają w szczególności przepisy Polskiego Kodeksu Cywilnego.

***
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