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REGULAMIN AKCJI „NIECH POMAGANIE WEJDZIE CI W NAWYK - #ZDROWINAMAXA” 

 

§ 1. PRZEDMIOT REGULAMINU 

Przedmiotem Regulaminu jest określenie zasad realizacji akcji, której celem jest propagowanie 
aktywności fizycznej oraz wsparcie działalności Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce. 

§ 2. DEFINICJE 

Dla potrzeb interpretacji Regulaminu przyjmuje się następujące definicje: 

Akcja oznacza akcję specjalną pod nazwą „Niech pomaganie wejdzie Ci w 
nawyk - #ZdrowiNaMAXa”, której zasady są przedmiotem niniejszego 
Regulaminu.  

Aplikacja oznacza aplikację mobilną działającą pod nazwą „Victor: opiekun 
zdrowego życia”, możliwą do pobrania ze strony www.okvictor.com lub 
za pośrednictwem witryny Google Play bądź App Store, na telefon 
komórkowy z systemem Androidem 8 lub wyższym bądź iOS 11 lub 
wyższym. Aplikacja umożliwia korzystanie z funkcjonalności oraz 
zapoznawanie się z treściami, których zadaniem jest wsparcie 
użytkownika Aplikacji w osiągnięciu bądź kontynuowaniu zdrowego 
trybu życia i dobrej kondycji fizycznej, a jej zasady określa regulamin 
dostępny na stronach Aplikacji.  

Beneficjent  oznacza Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce, z siedzibą w 
Warszawie, 02-737, ul. Niedźwiedzia 39, wpisaną do rejestru 
stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000 
056 901, NIP 526-10-33-254, REGON 012102926. 

Partner oznacza Stowarzyszenie Dr.Max Zdrowie, z siedzibą we Wrocławiu (54-
613) przy ulicy Krzemienieckiej 60a, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń 
Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzanego przez Sąd Rejonowy dla 
Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000480745, NIP 
8943049604, REGON 022269067 

Organizator  oznacza organizatora Akcji i jednocześnie właściciela praw do Aplikacji, 
tj. Techmedfit Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. Towarowa 
20B, 10-417 Olsztyn, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z 
siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 
0000791028, o numerze ewidencji podatkowej NIP: 7162826610, 
Regon: 383639700. Kontakt z Organizatorem możliwy jest również za 
pośrednictwem maila: kontakt@okvictor.com. 

Regulamin oznacza niniejszy Regulamin. 

Uczestnik oznacza osobę fizyczną, będącą użytkownikiem Aplikacji i biorącą udział 
w Akcji. 
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§ 3. UDZIAŁ W AKCJI 

1. Uczestnikiem Akcji może być każda osoba fizyczna, która pobierze Aplikację na swój telefon 
komórkowy i założy konto w Aplikacji, zgodnie z regulaminem Aplikacji. Dodatkowym warunkiem 
udziału w Akcji jest zaakceptowanie przez Uczestnika niniejszego Regulaminu Akcji.  

2. Akceptacja Regulaminu jest możliwa w Aplikacji, poprzez zaznaczenie odpowiedniego check-boxa. 

3. Udział w akcji jest dobrowolny i bezpłatny. 

4. Akcja trwa od 01 kwietnia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r. lub do wyczerpania puli wsparcia, zgodnie 
z zasadami opisanymi w § 4 ust. 2 poniżej. 

5. Uczestnik może dołączyć do akcji w dowolnym momencie jej trwania. 

 

§ 4. Zasady Akcji; wsparcie dla Beneficjenta 

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, w ramach Akcji, Partner przekaże 10 PLN na rzecz Beneficjenta za 
50.000 kroków, które Uczestnik Akcji przeszedł w trakcie trwania Akcji i które zostały zliczone w 
Aplikacji (zsynchronizowane z bazą danych Aplikacji). W celu uniknięcia wątpliwości, dane 
osobowe Uczestników nie będą przekazywane Partnerowi.  

2. Wartość wsparcia przeznaczonego przez Partnera na rzecz Beneficjenta w ramach Akcji jest 
ograniczona do kwoty 30.000 PLN. Partner przekaże 10 PLN za każdego z pierwszych 3.000 
Uczestników, którzy przejdą 50.000 kroków w czasie trwania Akcji. W przypadku osiągnięcia 
maksymalnej kwoty wsparcia przed dniem 30 kwietnia 2021 r., informacja taka zostanie podana 
przez Organizatora na stronie Akcji, wskazanej w § 5 ust. 1 poniżej oraz przekazana Uczestnikom 
za pośrednictwem Aplikacji.  

3. Aby Aplikacja mogła zliczać kroki, Uczestnik musi zgodzić się na połączenie z platformą Google Fit 
lub Apple Health SDK. 

4. Wymagane w ramach akcji 50.000 kroków musi zostać pokonane przez danego Uczestnika od 
momentu dołączenia do Akcji, maksymalnie do ostatniego dnia Akcji. Kroki muszą zostać zliczone 
przez Aplikację oraz zsynchronizowane z bazą danych. Synchronizacja kroków z bazą danych 
następuje w momencie otwarcia Aplikacji. 

5. Po zaakceptowaniu Regulaminu przez Uczestnika, otrzyma on unikalny numer, dzięki któremu 
Uczestnik będzie mógł sprawdzić liczbę swoich kroków w rankingu, dostępnym pod 
adresem https://www.okvictor.com/vsa/ls-sos-drmax. W rankingu nie będą podawane 
jakiekolwiek dane osobowe Uczestników.  

6. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Akcji w trakcie jej trwania, do momentu przejścia 30.000 
kroków. Po rezygnacji, Uczestnik może dołączyć do Akcji ponownie, w trakcie trwania Akcji. 

7. Rezygnacja z udziału w Akcji skutkuje wyzerowaniem liczby kroków Uczestnika w ramach Akcji. W 
razie ponownego dołączenia do Akcji, Uczestnik zbiera kroki od nowa. 

8. Uczestnik może wziąć udział w Akcji jednokrotnie.  

9. Kroki dodane przez Uczestnika ręcznie w aplikacjach Google Fit lub Apple Health nie będą doliczać 
się do sumy kroków branych pod uwagę dla potrzeb Akcji. 

10. Kwotę wsparcia, obliczoną zgodnie z zasadami wynikającymi z Regulaminu, tj. w szczególności 
obliczoną wyłącznie za kroki, o których mowa w ust. 1 powyżej, Partner przekaże Beneficjentowi 
nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia zakończenia Akcji. 
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11. Po zakończeniu Akcji Organizator zastrzega sobie możliwość wysłania do Uczestników mailingu z 
podsumowaniem Akcji oraz – przy zachowaniu wymogów wynikających z przepisów 
obowiązującego prawa - informacją marketingową przekazaną przez Partnera. 

 

§ 5. Pozostałe zasady; dane osobowe 

1. Pozostałe zasady i informacje o Akcji udostępniane są przez Organizatora na stronie Akcji, pod 
adresem: https://www.okvictor.com/vsa/md-sos-drmax. 

2. W związku z Akcją Organizator nie zbiera i nie przetwarza żadnych dodatkowych danych 
osobowych Uczestnika, z zastrzeżeniem możliwości wysłania do Uczestników maila 
podsumowującego Akcję, o którym mowa w § 4 ust.  11 Regulaminu. Zasady przetwarzania danych 
osobowych Uczestnika związane z korzystaniem z Aplikacji są określone w dostępnych na stronach 
Aplikacji: regulaminie Aplikacji oraz Polityce Prywatności Organizatora. W związku z Akcją, 
Organizator nie będzie przekazywać żadnych danych osobowych Uczestnika Partnerowi ani 
Beneficjentowi. 

3. Z ważnych przyczyn, takich jak m.in. zmiany obowiązującego prawa, Organizator zastrzega sobie 
możliwość zmiany Regulaminu. Ewentualne zmiany Regulaminu, wraz z określeniem powodów 
ich wprowadzenia i przedmiotu zmiany, będą wysyłane do Uczestników z poziomu Aplikacji. Jeśli 
Uczestnik nie wyrazi zgody na zmianę Regulaminu, będzie on zawsze uprawniony do rezygnacji z 
Akcji.  

4. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy polskiego kodeksu 
cywilnego, w szczególności art. 919 i n., oraz inne obowiązujące przepisy prawa.  

 

 


