Regulamin promocji organizowanej przez
VM Media sp. z o.o. VM Group sp.k. z siedzibą w Gdańsku zarejestrowana w Sądzie Rejonowym
Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000266430, NIP: 583-28-39-187,
Regon: 192972553
Pod nazwą Pobierz aplikację i odbierz książkę.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady udziału w promocji pod nazwą „Pobierz
aplikację i odbierz książkę”.
2. Celem promocji jest zaprezentowanie uczestnikom konferencyjnej aplikacji mobilnej.
§2
Organizatorem promocji jest VM Media sp. z o.o. VM Group sp.k. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym
Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000266430, NIP: 583-28-39-187,
Regon: 192972553
§3
1. Uczestnik będzie mógł uzyskać jedną z poniższych książek:
a) „Leczenie antyangiogenne chorych na nowotwory złośliwe: od teorii do praktyki klinicznej”
red. Marek Z. Wojtukiewicz, Ewa Sierko, Piotr Tokajuk – 240 egz.
b) „Interakcje lekowe w onkologii i hematologii” red. Piotr Wysocki – 50 egz.
2. Wskazana powyżej całkowita wartość puli nagród stanowi górną granicę finansowej
odpowiedzialności organizatorów z tytułu niniejszego konkursu.
II.

UCZESTNICY PROMOCJI I JEJ PRZEBIEG
§4

Uczestnikami promocji mogą być wyłącznie uczestnicy XX Kongresu Polskiego Towarzystwa
Onkologii Klinicznej, którzy pobrali konferencyjną aplikację mobilną.
III.

WARUNKI PROMOCJI
§5

Aby otrzymać książkę, uczestnik zobowiązany jest do:
1. Pobrania aplikacji mobilnej ze sklepu App Store lub Google Play.
2. Zainstalowania aplikacji na swoim telefonie.
3. Wypełnienia formularza ochrony danych osobowych oraz dostarczenia formularza na
stanowisko Via Medica.

4. Osobistego zgłoszenia się na stanowisku Via Medica w dniach 14-16 września 2017 roku, w
godzinach 9.00 – 18.00, pokazania pobranej aplikacji i odebrania książki.
IV.
PROMOCJA
§6
Pracownik na stanowisku Via Medica sprawdzi, czy osoba biorąca udział w promocji posiada pobraną
aplikację kongresową na swoim telefonie i przekaże nagrodę. Uczestnik promocji okaże Pracownikowi
na stanowisku Via Medica pobraną aplikację.
§7
Promocja trwa do dnia 16 września 2017 roku lub do wyczerpania zapasów.
§8
Promocję przeprowadzi Anna Jaczyńska – dział marketingu DSK.

V.

REGULAMIN
§9

Regulamin w jego pełnym brzmieniu będzie dostępny do wglądu dla uczestników promocji pod
adresem
http://www.kongres.ptok.pl/7.2017/pl/Aplikacja_mobilna__173.html

VI.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
§ 10

1. Wszelkie reklamacje z tytułu organizowanej promocji, które mogą być wnoszone przez jej
uczestników, powinny być składane organizatorom na piśmie, pod adresem wskazanym w § 2 do
dnia 30.09.2017 roku.
2. Organizatorzy, w terminie 30 (trzydzieści) dni od otrzymania reklamacji, rozpatrzą zgłoszoną
reklamację i pisemnie poinformują zgłaszającego o zajętym stanowisku.
3. W przypadku braku akceptacji przez uczestnika losowania stanowiska organizatorów, o którym
mowa w ust. 2 powyżej, uczestnik może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych.

