
BioTechUSA  
(w dalszej części zwanym Organizatorem)  

Kampania Maga Deal Europe (w dalszej części zwana Kampanią), Regulamin 
 

1. Wymogi dotyczące kampanii: 

o Kampania Mega Deal jest dostępna dla wszystkich osób na całym świecie, z 
wyjątkiem pracowników Organizatora (Biotech Nutrition Kft, w dalszej części 
zwanego Organizatorem) i najbliższych członków rodzin Organizatora, w tym 
związanych z Organizatorem firm oraz współpracujących partnerów.  

o Akceptujemy jedynie rejestracje osobiste (nie firmowe). Rejestracja oznacza, że 
Uczestnik przekazuje Organizatorowi ważny adres mailowy oraz nazwisko i imię. 

o By móc wziąć udział w Kampanii, uczestnik jest zobowiązany zaakceptować 
regulamin oraz politykę prywatności Organizatora, jak również zamówić 
newsletter Organizatora. 
 

2. Czas trwania kampanii: 

o Kampania trwa od 2017.04.01 do 2017.04.30. 
 

3. Prizes:  

o Jednorazowe losowanie pakietu Mega Deal przeprowadzone na koniec trwania 
okresu kampanii pośród wszystkich biorących udział, którzy poprawnie 
odpowiedzą na pytanie zadane na stronie startowej Kampanii Mega Deal. 
Nagrodą jest pakiet Mega Deal z 1 sztuką 2270g Iso Whey Zero oraz 1 sztuką 
360g BCAA Flash Zero. W sumie zostanie rozlosowanych 10 pakietów Mega 
Deal  

o Nagrody nie mogą być zamienione na pieniądze lub kupony.  

o Nagrody nie są zbywalne i nie będą mogły być wymieniane na inne, z wyjątkiem 
sytuacji podlegających uznaniu Sponsora. 

4. Losowanie Nagród: 

o Decyzja Organizatora jest ostateczna i nie podlega dalszym rozpatrzeniom. 

o Jeden zwycięzca może wziąć udział w kampanii tylko jeden raz, więc jeżeli 
zostanie wylosowany nie będzie mógł więcej brać udziału w kampanii. 

o Organizator jedynie losowo wybiera osoby pośród wszystkich uczestników 
kampanii, którzy poprawnie odpowiedzą na pytanie zadane na stronie startowej 
Kampanii Mega Deal. 



o Organizator ogłosi zwycięzców za pośrednictwem poczty elektronicznej po 
zakończeniu okresu trwania kampanii.  

o Wszyscy zwycięzcy są zobowiązani do zgłoszenia się po nagrody w ciągu 30 dni 
po ogłoszeniu wyników. Po upływie tego terminu nagrody przepadają.  

o Akceptując nagrodę zwycięzca wyraża zgodę na wykorzystanie przekazanych 
danych do celów reklamowych we wszystkich mediach, włączając w to 
powiadomienia w sieci, bez dodatkowego wynagrodzenia. 

o Wszystkie przekazane informacje stają się własnością Organizatora, który 
rezerwuje sobie prawo do wykorzystania ich do celów marketingowych. 

o Organizator NIE bierze odpowiedzialności za produkty, jeżeli uległy one 
uszkodzeniu, zostały zagubione lub skradzione w procesie przesyłki. 

5. Warunki ogólne: 

o Zgłoszenie do gry nie oznacza jednoczesnego wygrania nagrody. Pakiet Mega 
Deal jest losowany wśród wszystkich osób zarejestrowanych na koniec trwania 
kampanii. 

o W przypadku wystąpienia takiej konieczności, zwycięzcy są odpowiedzialni za 
opłacenie podatków lub dodatkowych kosztów związanych z otrzymaniem lub 
wykorzystaniem nagrody.  

o Organizator ma wszelkie prawo do zmian warunków kampanii w każdej chwili 
bez wcześniejszego powiadomienia, ma także prawo do anulowania jej bez 
powiadomienia. 

o Organizator nie bierze odpowiedzialności za zagubione, skradzione lub 
niewłaściwie dostarczone nagrody. 

o Uczestnicy swoją zgodą potwierdzają, że użyte/załączone zdjęcie nie narusza 
interesów osób trzecich ani Organizatora.  

o Akceptując regulamin uczestnicy przekazują prawo Biotech Nutrition Kft. do 
umieszczenia ich imion, adresów pocztowych, adresów mailowych, w swojej 
bazie danych, zgodnie z węgierskim prawem (ustawa CXII z 2011 roku, oraz 
ustawa CXVII z 1995 roku) 

o Organizator ma prawo do wysyłania do Uczestnika informacji, ofert oraz 
materiałów promocyjnych za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

o Organizator zezwala Uczestnikowi na usunięcie w każdym momencie danych z 
bazy Organizatora oraz z listy mailingowej poprzez naciśnięcie przycisku 
“zrezygnuj” znajdującego się w emailu rozesłanym przez Organizatora. 
Wszystkie zebrane dane będą obsługiwane przez Biotech Nutrition Kft. oraz jego 
partnerów. Informacje dotyczące Polityki prywatności znajdują się tutaj. 



o Biorąc udział w niniejszej kampanii, wszyscy uczestnicy wyrażają zgodę i 
akceptują wyszczególnione tutaj warunki, do zmiany których Organizator 
rezerwuje sobie prawo bez powiadomienia.  

o Uczestnicy akceptują węgierskie prawo oraz przepisy, pod które podlega 
niniejsza kampania 

6. Dane Organizatora: 

BioTech Nutrition Kft. 
Siedziba: 2194 Tura, ul. Park 31. 
adres: 2194 Tura, ul. Park 31. 
NIP:13-09-112484 
VAT: 13930134-2-13 
Telefon kontaktowy: 06 1 453 2716 

 

7. Lista zwycięzców: 

o Lista zwycięzców zostanie ogłoszona po zakończeniu kampanii i zostanie 
wysłana pocztą elektroniczną jedynie do zwycięzców. Wszyscy pozostali 
uczestnicy otrzymają od Organizatora list informujący o wynikach kampanii. 

 


