
 
 REGULAMIN AKCJI  
"Testuj kosmetyki Amaderm z mamaklub.pl”  
§ 1  
Postanowienia ogólne  
1 Organizatorem akcji pod nazwą „Testuj kosmetyki Amaderm z mamaklub.pl”  (dalej: „Akcja”) 

jest PRESENT-SERVICE Sp. z o.o.  sp. komandytowa, z siedzibą w Luboniu, ul. Armii Poznań 2, 
62-030 Luboń, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd 
Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział KRS, nr KRS 0000406574, 
NIP 783-00-00-978  
 Zwany dalej „Organizatorem”.  

2.           Akcja nosi nazwę "Testuj kosmetyki Amaderm z mamaklub.pl” i jest organizowana przez 
Organizatora, w terminie i na zasadach określonych w treści Regulaminu.  

3.  Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się Akcja, w 
szczególności określa warunki uczestnictwa w Akcji, prawa i obowiązki Organizatora oraz 
prawa i obowiązki uczestników Akcji. 

4. Akcja  odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzony jest za pomocą Internetu 
poprzez stronę internetową www.mamaklub.pl („Portal”). 

5.  Pełna treść niniejszego Regulaminu znajduje się na Portalu przez cały Okres Trwania Akcji.  
6. Osoby biorące udział w Akcji, potwierdzają zapoznanie się, akceptację i przyjęcie do 

stosowania postanowień niniejszego Regulaminu. 
7. Nadzór nad prawidłowym i zgodnym z Regulaminem przebiegiem Akcji, czynnościami 

wyłaniania Laureatów oraz wydawania nagród, sprawować będzie Komisja Akcji (dalej: 
„Komisja Akcji”) powołana przez Organizatora. 

§2  
Przedmiot i czas Akcji  
1.  Akcja polega na wyłonieniu 10 osób (dalej „Testujący”), które następnie przetestują 

produkty Amaderm,  szczegółowo określone w § 4 ust. 4.  
2.  Akcja rozpoczyna się dnia 13.05.2021 i kończy się w dniu 20.06.2021 o godz. 23:59:59.  
3. Organizator zastrzega sobie prawo skrócenia bądź wydłużenia czasu trwania Akcji, jak i jej 

poszczególnych etapów bez podania przyczyny, co nie stanowi zmiany Regulaminu.  
§ 3  
Uczestnictwo w Akcji  
1.  Uczestnictwo w Akcji ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.  

2.  W Akcji mogą uczestniczyć osoby fizyczne. Aby wziąć udział w Akcji należy w okresie od 
13.05.2021 r. do 20.06.2021 r. przesłać  do Organizatora poprzez formularz konkursowy: 
odpowiedź na pytanie. 

3. Testowanie produktu trwa do 11.07.2021 – termin ten uwzględnia opublikowanie recenzji 
na stronach produktów: https://amaderm.pl/produkty/balsam-nawilzajacy/ (zakładka 
opinie) oraz https://amaderm.pl/produkty/krem-nawilzajaco-regenerujacy/ (zakładka 
opinie) 

4.  W Zgłoszeniu może być zawarta wyłącznie odpowiedź na pytanie.  

5.  Zgłoszenie – wypełnienie zadania może być przesłane przez każdego Uczestnika tylko 
jednokrotnie.  

6. Zabronione jest zamieszczanie przez Uczestników w Zgłoszeniach jakichkolwiek treści, które 
naruszają dobre obyczaje, obowiązujące prawo lub naruszają jakiekolwiek prawa osób 
trzecich, w szczególności treści wulgarnych, propagujących przemoc lub dyskryminujących. 
Zgłoszenia zawierające takie treści będzie nieskuteczne.  

7.  Komisja będzie się składała z 3 (trzech) osób, powołanych przez Organizatora, przy 
uwzględnieniu konieczności zapewnienia bezstronności i przejrzystości Akcji.  

http://www.mamaklub.pl/
https://amaderm.pl/produkty/balsam-nawilzajacy/
https://amaderm.pl/produkty/krem-nawilzajaco-regenerujacy/


§ 4  
Testowanie 
1. Organizator zawiadamia wyłonionych Testujących o ich wyborze w ciągu 5 dni roboczych od 

momentu zakończenia rekrutacji Akcji w sposób opisany w ust. 2 poniżej.  
2.  Organizator zawiadamia wybranych uczestników Akcji „Testowanie” o tym, że zostali wybrani 

do przetestowania Produktu, przesyłając na adres e-mail, z którego zostało wysłane 
zgłoszenie do konkursu, informację o ich wyborze wraz z wezwaniem o uzupełnienie danych 
w terminie 2 dni od e-maila - danych teleadresowych oraz Umowy użyczenia produktu 
wysłanej do uczestnika.  

3. W przypadku nieuzupełnienia danych i Umowy w ciągu 2 dni roboczych od dnia wysłania 
przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. 2, Komisja kierując  się kryteriami 
określonymi w § 3 ust. 6 wyłoni na jego miejsce innego Testującego, o czym ogłosi w 
wiadomości e-mail.  

4.  Przedmiotem testów są produkty marki Amaderm: balsam nawilżający Amaderm i krem 
nawilżająco-regenerujący Amaderm. 

5.  Dziesięciu Testujących, których wybierze Komisja, otrzymuje do testowania PRODUKTY , 
wskazane w ust. 4 powyżej. 

6. Produkt wysłany zostanie Testującemu w terminie 5 dni przez Organizatora na adres 
zamieszkania, o którym mowa w ust. 2.  

7.  W przypadku przyjęcia Produktu Testujący wyraża zgodę: 
a) Wyrażam zgodę na przetwarzanie, w tym na gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, 

opracowywanie i usuwanie podanych przeze mnie przy rejestracji danych osobowych przez 
spółkę PRESENT-SERVICE Sp. z o.o.  sp. komandytowa, z siedzibą w Luboniu, ul. Armii Poznań 
2, 62-030 Luboń, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez 
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział KRS, nr KRS 
0000406574, NIP 783-00-00-978 w zakresie i w celu świadczenia usług w ramach Akcji pod 
nazwą „Testuj kosmetyki Amaderm z mamaklub.pl”  , tj. na potrzeby przeprowadzenia Akcji, 
wyłonienia testujących oraz dostarczenia i realizacji produktów. Przetwarzanie danych 
osobowych odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie Akcji oraz zgodnie z ustawą z 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). 

b) Wyrażam zgodę na świadczenie przez spółkę PRESENT-SERVICE Sp. z o.o.  sp. komandytowa, z 
siedzibą w Luboniu, ul. Armii Poznań 2, 62-030 Luboń, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w 
Poznaniu, VIII Wydział KRS, nr KRS 0000406574, NIP 783-00-00-978 usług drogą elektroniczną 
oraz na dostarczanie przez tę spółkę informacji handlowej za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 
drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, ze zm.). 

c) Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję postanowienia regulaminu Akcji pod nazwą 
„Testuj kosmetyki Amaderm z mamaklub.pl” . 

§ 5  
Wymogi dotyczące Recenzji  
1.  Każdy z Testujących zobowiązany jest do publikacji recenzji  każdego z testowanych 

produktów liczącej minimum 300 znaków ze spacjami na stronach produktów: 
https://amaderm.pl/produkty/balsam-nawilzajacy/ (zakładka opinie) oraz 
https://amaderm.pl/produkty/krem-nawilzajaco-regenerujacy/ (zakładka opinie)do 

11.07.2021 r. 
3.  W Recenzji może być zawarta wyłącznie wypowiedź, której Uczestnik jest wyłącznym twórcą.  
4.  Przesłanie Recenzji jest równoznaczne z oświadczeniem Testującego, iż jest jej wyłącznym 

autorem, że wyraża on zgodę na wykorzystanie Recenzji przez Organizatora oraz do publikacji 
Recenzji wraz z dostarczonym materiałem fotograficznym na portalu mamaklub.pl, a także że 
posiada on wszystkie niezbędne prawa do dysponowania przesłanymi przez siebie 
materiałem, w tym w szczególności majątkowe prawa autorskie.  

https://amaderm.pl/produkty/balsam-nawilzajacy/
https://amaderm.pl/produkty/krem-nawilzajaco-regenerujacy/


5.  Zabronione jest wykorzystywanie w Recenzji tekstów zawierających jakiekolwiek treści, które 
naruszają dobre obyczaje, obowiązujące prawo lub naruszają prawa osób trzecich bądź 
zagrażają naruszeniem takich praw. W szczególności zakazane jest wykorzystywanie tekstów 
wulgarnych, rasistowskich, erotycznych, propagujących przemoc.  

6.  Przesłanie Recenzji wykonanej z naruszeniem ust. 3 powoduje wykluczenie Testującego z 
udziału w Akcji. W takim przypadku Testującemu nie służą żadne roszczenia wobec 
Organizatora.  

 
§ 6  
Szczegółowe zasady i warunki prawne Akcji  
1.  Uczestnik akcji, który dokonał Zgłoszenia, ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie 

autorskich praw majątkowych i/lub osobistych osób trzecich, jak również ich dóbr osobistych 
w związku z tym Zgłoszeniem. Uczestnik zobowiązuje się zwrócić Organizatorowi wszelkie 
koszty, jakie Organizator był zobowiązany ponieść w związku z naruszeniem autorskich prawa 
majątkowych i/lub osobistych osób trzecich na skutek eksploatacji wadliwego – w związku z 
naruszeniem o którym mowa w zdaniu poprzednim – Zgłoszenia.  

2.  Testujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych 
i/lub osobistych osób trzecich w związku z przesłaną Organizatorowi Recenzją. Uczestnik 
zobowiązuje się zwrócić Organizatorowi wszelkie koszty, jakie Organizator poniósł w związku 
z naruszeniem praw lub dóbr osób trzecich na skutek eksploatacji wadliwej – w związku z 
naruszeniem o którym mowa w zdaniu poprzednim – Recenzji.  

§ 7  
Polityka Prywatności  
1.  Podanie przez Uczestnika, w tym Testującego danych osobowych, w szczególności określonych 

w § 3 ust. 4, § 4 ust. 2, § 5 ust.2 Regulaminu jest dobrowolne, a dane te będą przetwarzane 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 
z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm., dalej: „ustawa o ochronie danych osobowych”) przez 
Organizatora w celach związanych z organizacją Akcji.  

2. Administratorem danych osobowych Uczestników, w tym Testujących jest Organizator, tj 
PRESENT-SERVICE Sp. z o.o.  sp. komandytowa, z siedzibą w Luboniu, ul. Armii Poznań 2, 62-
030 Luboń, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd 
Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział KRS, nr KRS 0000406574, NIP 
783-00-00-978  

3.  Uczestnicy, w tym Testujący mają prawo dostępu do swoich danych oraz do ich aktualizacji na 
warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.  

§ 8  
Reklamacje  
1.  Reklamacje dotyczące Akcji mogą być składane przez Uczestników, w tym Testujących do dnia 

11.07.2021 roku wyłącznie w formie pisemnej, listem poleconym na adres PRESENT-SERVICE 
Sp. z o.o.  sp. komandytowa, ul. Armii Poznań 2, 62-030 Luboń,  
 z dopiskiem  „Testuj kosmetyki Amaderm z mamaklub.pl”  . 
O zachowaniu terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim decyduje data nadania listu.  

2.  Reklamacje wpływające po terminie określonym powyżej w ust. 1 nie będą rozpatrywane.  
3.  Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, adres), zwięzłe 

wskazanie przyczyn reklamacji oraz określenie oczekiwanego sposobu jej załatwienia.  
4.  Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane w terminie 21 dni od daty otrzymania 

reklamacji, a zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia 
reklamacji listem poleconym. Reklamacje rozpatruje w imieniu Organizatora Komisja.  

5.  Decyzje Komisji w przedmiocie reklamacji podejmowane są większością głosów w formie 
pisemnej uchwały. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie, są one ostateczne i wiążące.  

 
 



§ 9  
Postanowienia końcowe  
1. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności:  

a) za treść Zgłoszeń;  
b) za treść opisaną w ramach Recenzji;  
c) w przypadku niemożliwości kontaktu z Uczestnikiem lub Testującym z powodu podania w 
Zgłoszeniu nieprawdziwych lub błędnych danych;  
d) za brak możliwości udziału w Akcji na skutek problemów związanych z przesyłem w formie 
elektronicznej danych;  
e) w przypadku niedotarcia do Testującego produktu na skutek błędnego lub nieprawdziwego 
adresu do korespondencji podanego do ich wysyłki.  

2.  Niniejszy regulamin jest dostępny do wglądu na stronie mamaklub.pl  

4.  Wszelkie informacje na temat Akcji Uczestnicy, w tym Testujący mogą uzyskać kontaktując się 
z Organizatorem pod adresem e-mail: info@mamaklub.pl z dopiskiem w tytule „Testuj 
kosmetyki Amaderm z mamaklub.pl”   
Odpowiedzi udzielane będą w terminie do 7 dni roboczych. Organizator nie udziela 
informacji, jeżeli miałoby to stanowić naruszenie postanowień Regulaminu. 
 

Organizator, Luboń, dnia 12 maja 2021 r. 

 


