
Regulamin akcji „Zostań Ambasadorem dobrego snu” 

§1 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia działań pod nazwą „Zostań 
Ambasadorem dobrego snu” (w dalszej części Regulaminu: „Akcja”) dla marki Oyono 
® należącej do M.C.M Klosterfrau Healthcare Sp. z o.o. 

2. Zleceniodawcą Akcji jest M.C.M Klosterfrau Healthcare Sp. z o.o., ul. Hrubieszowska 
2, 01-209 Warszawa, KRS: 0000549254, REGON: 361124538, NIP 7010474677 (w 
dalszej części Regulaminu: „Zleceniodawca”). 

3. Zleceniodawca zlecił przeprowadzenie Akcji  podmiotowi działającemu pod firmą: 
Chromatique Julian Pęksa, ul. Pilicka 3, 60-401 Poznań, NIP: 5992712343 (w dalszej 
części Regulaminu: „Organizator”). 

4. Przedmiotem Akcji jest wyłonienie Ambasadorów marki Oyono® i zebranie ich opinii 
o produkcie Oyono® Noc. 

5. Zgłaszanie się Uczestników do Akcji trwa od dnia 06.09.2022 r. do 05.10.2022 r. 

§2 Zasady wyboru Ambasadora i przebieg Akcji. 

1. Uczestnikiem Akcji mogą być osoby pełnoletnie w dniu rozpoczęcia Akcji, 
zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do 
czynność prawnych. 

2. Uczestnikiem Akcji nie mogą być pracownicy Organizatora oraz Zleceniodawcy, w 
tym również osoby wykonujące czynności na podstawie innych umów niż umowa o 
pracę, oraz ich zstępni/wstępni, rodzeństwo oraz osoby tworzące wspólne 
gospodarstwo domowe. 

3. Akcja przeprowadzana jest za pośrednictwem strony (zakładki) dostępnej pod 
adresem www.jakzasnac.pl/dobranoc oraz za pośrednictwem platformy 
społecznościowej Facebook. Jednakże serwis Facebook nie jest współorganizatorem 
Akcji i nie ponosi odpowiedzialności za jej organizację i przeprowadzenie. 

4. Aby zostać Ambasadorem w ramach przeprowadzanej Akcji należy w okresie 
wskazanym w §1 ust. 5 dokonać zgłoszenia poprzez:  

a. wypełnienie formularza kontaktowego, podając następujące dane: imię, 
nazwisko, mail, adres zamieszkania (kod pocztowy, ulica, numer budynku), 
data urodzenia);  

b. wypełnienie  ankiety, udostępnionej na stronie www.jakzasnac.pl/dobranoc; 
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c. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych udostępnionej na w.w. 
stronie; 

d. złożenie oświadczenia, iż zapoznało się z ulotką informacyjną produktu Oyono 
dostępną na stronie www.jakzasnac.pl i nie ma się przeciwskazań do jego 
spożywania.  

5. Spośród osób, które dokonają zgłoszenia, Organizator, na podstawie odpowiedzi 
udzielonych w ankiecie, dokona wyboru 50 (pięćdziesięciu) Ambasadorów. Wybór 
Organizatora, ma charakter uznaniowy, uzależniony od najlepszego zgłoszenia. Od 
dokonanego wyboru nie przysługuje odwołanie. 

6. Osoba, która została wybrana przez Organizatora na Ambasadora, zostanie 
poinformowana drogą mailową o dokonanym wyborze, na adres e-mail podany w 
formularzu kontaktowym. 

7. Na dane adresowe podane w zgłoszeniu Organizator na własny koszt prześle osobom 
wybranym na Ambasadorów produkt marki Oyono®  w postaci bezpłatnej próbki – 12 
sztuk tabletek w pudełku z ulotką, a nadto upominki o łącznej wartości 70 zł: 

a. poduszkę turystyczną; 

b. nocną opaskę na oczy; 

c. zatyczki do uszu; 

d. etui podróżne; 

(w dalszej części Regulaminu „Zestaw”). 

Osoby otrzymujące Zestaw nie ponoszą z tego tytułu żadnych kosztów, a wartość 
Zestawu zwolniona jest z podatku dochodowego od osób fizycznych. 

8. Osoba wybrana na Ambasadora, po otrzymaniu Zestawu, zostanie poprzez e-mail 
poproszona o wyrażenie swojej opinii o działaniu produktu marki Oyono® za 
pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie www.jakzasnac.pl/dobranoc. 

9. Przesłanie przez Ambasadora opinii o działaniu produktu jest równoznaczne z 
wyrażeniem zgody na wykorzystywanie tej opinii przez Organizatora i Zleceniodawcę 
w celach marketingowych oraz pozamarketingowych, w tym do zestawiania jej z 
produktem marki Oyono® oraz innymi opiniami na temat produktu marki Oyono®. 
Powyższa zgoda obejmuje prawo do modyfikowania treści opinii, w tym do jej 
skracania, z zastrzeżeniem, iż modyfikacja nie może zmieniać sensu opinii. Zgoda 
obejmuje publikacje opinii z podaniem imienia, wieku oraz miejscowości 
zamieszkania Ambasadora.


