Regulamin konkursu Cece MED – Polki mówią stop wypadaniu włosów
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem konkursu jest Beliso Sp. Z o. o. z siedzibą przy ul. Kosmatki 16, 03982 Warszawa,
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS:0000038797 , NIP: 952-18-73-020; kapitał zakładowy w wysokości 50 000 złotych.
1.2. Fundatorem nagród w konkursie „Cece MED- Polki mówią stop wypadaniu włosów” jest Beliso
Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kosmatki 16, 03-982 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000038797 , NIP: 952-18-73-020; kapitał
zakładowy w wysokości 50 000 złotych.
1.2. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
1.3. Przyjmowanie zgłoszeń do Konkursu trwa od dnia 1.05.2016 roku, od godz. 00:00 do dnia
31.05.2016 roku, do godz. 23.59.
1.4. Konkurs podzielony jest na VI Etapów:
- Etap I – zbieranie zgłoszeń - codziennie od dnia 1.05.2016 roku do dnia 31.05.2016 roku na stronie
www.stopwypadaniu.pl/akcja
- Etap II – wyłonienie Laureatów Konkursu przez Komisje Konkursową do dnia 8.06.2016
-Etap III- wysłanie przez Laureatów skanu niezbędnych oświadczeń do dnia 15.06.2016r.
- Etap IV- dostarczenie produktów Laureatom do testowania: do dnia 15.07.2016 roku
- Etap V - okres testowania: 30 dni od dnia otrzymania
- Etap VI - okres wypełniania ankiety testowej: 7dni od zakończenia testowania, nie później niż do
31.08.2016
1.5. Regulamin stanowi podstawę przeprowadzenia Konkursu Cece MED – Polki mówią stop
wypadaniu włosów oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
2.1. Zgłoszenia w Konkursie mogą dokonywać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkałe na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2.2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora Konkursu oraz
innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na ich
zlecenie, pracownicy firmy Beliso Sp. z o.o. oraz ich najbliższa rodzina (dzieci, małżonkowie, rodzice,
rodzeństwo).
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2.3. W zamian za otrzymanie nagrody w konkursie Laureat zobowiązuje się do wypełnienia ankiety
dotyczącej produktów, do której link otrzyma drogą mailową 30 dni od wysłania przesyłki z
kosmetykami do testowania.
2.4. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych.
Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu, w rozumieniu ustawy o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.), podanych przez niego w związku z
udziałem w Konkursie. Dane te będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu
oraz prowadzenia działań marketingowych. Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych oraz do
ich poprawiania.

3. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
3.1. W celu wzięcia udziału w konkursie uczestnik powinien – z zachowaniem terminu wskazanego w
pkt 1.4. - dokonać zgłoszenia uczestnictwa w konkursie biorąc udział w ankiecie oraz odpowiadając
na pytanie konkursowe zamieszczone na stronie www.stopwypadaniu.pl/akcja. Uczestnik
zobowiązany jest do wysłania autorskiej odpowiedzi. Długość przesyłanej wiadomości jest
ograniczona i nie może przekroczyć 180 znaków. Wygrają najciekawsze, najbardziej oryginalne
odpowiedzi.
Autorska wersja odpowiedzi, o której mowa powyżej:





powinna być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika;
nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z prawem;
nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów, z wyłączeniem
treści reklamowych dotyczących Organizatora i Fundatora nagród;
nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych, praw
autorskich lub praw własności przemysłowej.

3.2. Każdy uczestnik Konkursu, który wyśle więcej niż jedno zgłoszenie jest uprawniony do wygrania
tylko jednej nagrody konkursowej podczas trwania konkursu. Uczestnik definiowany będzie na
podstawie danych osobowych oraz adresowych.
3.3. Każde przesłane zgłoszenie, będzie rejestrowane przez centralny system Organizatora.
3.4. Każdy uczestnik, który dokonał prawidłowego zgłoszenia udziału w Konkursie, może ubiegać się o
nagrodę, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
3.5. Zgłoszenia nieprawidłowe, tzn. te, które nie spełniają warunków określonych w Regulaminie, jak i
nie związane z założeniami Regulaminu i tematem Konkursu oraz wysłane przed lub po terminie, o
którym mowa w pkt 1.4. powyżej nie będą brały udziału w Konkursie.
4. NAGRODY

4.1. Nagrodami w Konkursie jest 100 zestawów Cece MED o wartości 185 zł każdy. W skład zestawu
wchodzi:
-Cece MED Stop wypadaniu włosów Szampon 300ml
-Cece MED Stop wypadaniu włosów Odżywka 300ml
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-Cece MED Stop wypadaniu włosów Ampułki 30x7ml
-Cece MED Stop wypadaniu włosów Lotion 75ml

4.2. Łączna pula nagród rzeczowych w konkursie wynosi 18500 zł brutto.
4.3. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego - ustawa z
dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 1993 r. Nr 90, poz.416 z
późn. zm.). Do nagród rzeczowych zostaną przyznane premie pieniężne, które zostaną przeznaczone
na uregulowanie zobowiązań podatkowych. Premie pieniężne nie podlegają wydaniu.
4.4. Podatek należny od wartości nagród przyznanych w konkursie zostanie opłacony przez
Organizatora.
4.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub
niedoręczeniem produktów do testowania wynikające z błędnego podania przez uczestnika
danych osobowych, zmiany miejsca zamieszkania podanego przez uczestnika lub zmiany innych
danych - uniemożliwiające odbiór przesyłki. W takim przypadku uczestnik traci prawo do udziału
w Konkursie.

4.6. Laureaci Konkursu obowiązani są w czasie 7 dni od zakończenia testowania, ale nie później niż
31.08.2016, dostarczyć swoją opinię o testowanym produkcie (nagrodzie w Konkursie) poprzez
wypełnienie ankiety testowej otrzymanej mailem.
5. ZASADY WYŁONIENIA ZWYCIĘZCY

5.1. Wyłonienie zwycięzców w Konkursie przeprowadzone zostanie przez specjalnie powołaną
Komisję Konkursową do dnia 8.06.2016 roku.
5.2. W przyznaniu nagród biorą udział wszystkie zgłoszenia zarejestrowane od dnia 1.05.2016 roku,
od godz. 00:00 do dnia 31.05.2016 roku, do godz. 23.59.
5.3. Kreatywność odpowiedzi, oryginalność, poczucie humoru, to kryteria brane pod uwagę przez
Komisję konkursową przy wyłanianiu zwycięzców Konkursu.
5.4. Wyłonieni zwycięzcy zostaną nagrodzeni zgodnie z punktem 4 ppkt.1.
5.5. Zwycięzcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem wiadomości e-mail
wysłanej na adres, z którego przesłane zostało zgłoszenie konkursowe w terminie 3 dni roboczych od
dnia posiedzenia Komisji Konkursowej.
5.6. Organizator zastrzega, że powiadomienie Laureatów o przyznaniu nagród nastąpi wyłącznie w
formie opisanej powyżej i tylko taka forma powiadomienia stanowi podstawę roszczenia o wydanie
nagrody.
5.7. W przypadku powiadomienia o wygranej, o której mowa powyżej, każdy z Laureatów konkursu
zobowiązany jest w terminie do 7 dni od dnia otrzymania informacji o wygranej przesłać emailem
popisany skan oświadczenia zawartego w pkt. 7.1 stanowiącego załącznik 1 do niniejszego
Regulaminu.
5.8. Organizator opublikuje dane zwycięzców na stronie www.stopwypadaniu.pl/akcja nie później niż
w dniu 8.06.2016 roku. Na liście tej opublikowane będzie jedynie imię, wiek oraz nazwa miejscowości
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zamieszkania Laureata.
5.9. Nagrody nie wydane w Konkursie, z przyczyn leżących po stronie Laureatów, pozostają do
dyspozycji Organizatora.
5.10. Nagrody w Konkursie nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne nagrody rzeczowe.
Laureatowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.

6. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ PRZEPROWADZENIA KONKURSU
6.1. Organem dokonującym weryfikacji przyznania nagrody oraz decydującym o przyznaniu nagrody,
będzie Komisja Konkursowa. Komisja ta rozstrzyga wszystkie wątpliwości związane z konkursem oraz
wszelkie wątpliwości dotyczące treści niniejszego Regulaminu.
6.2.

Komisja

Konkursowa

składa

się

z

3

członków

powołanych

przez

Organizatora.

6.3. Komisja Konkursowa dokonując wyboru najlepiej wykonanego zadania konkursowego, weźmie
pod uwagę kryterium czasu zgłoszenia, odnotowanego przez system komputerowy Organizatora.
Zwycięzca z chwilą odbioru nagrody przenosi na Organizatora całość praw autorskich majątkowych
do przesłanych rozwiązań zadań konkursowych. Przeniesienie praw autorskich i praw pokrewnych
dotyczy następujących pól eksploatacji: prasa, internet, materiały BTL, materiały PR Organizatora,
utrwalanie i zwielokrotnianie prac techniką drukarską, reprodukcyjną oraz techniką cyfrową;
utrwalania projektów na wszelkich nośnikach m.in. na dysku komputerowym, dyskietce, CD, kliszy
fotograficznej, zwielokrotnienia dowolną techniką, wprowadzenia do pamięci komputera, używania
projektów w obrocie gospodarczym we wszelkich dopuszczalnych w świetle prawa formach.
Uczestnik wysyłając zgłoszenie do Konkursu zapewnia, że przysługują mu wszelkie i nieograniczone
prawa autorskie do wszystkich dostarczonych zdań/haseł. W przypadku wystąpienia osób trzecich z
jakimikolwiek roszczeniami związanymi z hasłami przekazanymi Organizatorowi, uczestnik
zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkich powstałych w ten sposób zobowiązań i zaspokoić
we własnym zakresie roszczenia osób trzecich.

6.4 Zwycięzca z chwilą przesłania wypełnionej ankiety przenosi na Organizatora całość praw
autorskich majątkowych do przesłanych treści. Przeniesienie praw autorskich i praw pokrewnych
dotyczy następujących pól eksploatacji: prasa, internet, materiały BTL, materiały PR Orgnizatora,
utrwalanie i zwielokrotnianie prac techniką drukarską, reprodukcyjną oraz techniką cyfrową;
utrwalania projektów na wszelkich nośnikach m.in. na dysku komputerowym, dyskietce, CD, kliszy
fotograficznej, zwielokrotnienia dowolną techniką, wprowadzenia do pamięci komputera,
używania projektów w obrocie gospodarczym we wszelkich dopuszczalnych w świetle prawa
formach. Uczestnik wysyłając wypełnioną ankietę zapewnia, że przysługują mu wszelkie i
nieograniczone prawa autorskie do wszystkich dostarczonych w niej treści, w szczególności do
wystawionej opinii opisowej testowanego produktu. W przypadku wystąpienia osób trzecich z
jakimikolwiek roszczeniami związanymi z treściami przekazanymi Organizatorowi, uczestnik
zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkich powstałych w ten sposób zobowiązań i
zaspokoić we własnym zakresie roszczenia osób trzecich.
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6.5. Organizator zastrzega sobie prawo do korekty stylistycznej i językowej przesłanych prac przed ich
publikacją.

7. WYDANIE NAGRÓD

7.1. Warunkiem wydania każdej nagrody jest spełnienie przez Zwycięzcę warunków opisanych w
regulaminie oraz przesłanie w ciągu 7 dni od dnia opublikowania listy laureatów na stronie
www.stopwypadaniu.pl/akcja oraz poinformowania Laureatów o wygranej drogą mailową
podpisanego skanu oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu.
7.2. Nagroda zostanie przekazana za pośrednictwem poczty kurierskiej na adres wskazany przez
Laureata, w terminie do 15.07.2016 roku, po otrzymaniu przez Organizatora dokumentów, o których
mowa powyżej.

8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

8.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursie uczestnicy winni zgłaszać na
piśmie w czasie trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania
nagrody. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
8.2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika i ewentualnie
numer telefonu kontaktowego, a także dokładny opis i powód reklamacji.
8.3. Reklamacja winna być zgłoszona na adres Organizatora. Reklamacje będą rozpatrywane w
terminie 7 dni roboczych, od daty ich otrzymania przez Organizatora. Organizator rozpatrywać będzie
reklamacje na podstawie Regulaminu.
8.4. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym, wysłanym na adres
wskazany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

9. OGRANICZENIE ROSZCZEŃ

9.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po
stronie Laureata Konkursu.
9.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje, w której zgłoszenie w Konkursie wysyłane
zostanie przez osoby nieuprawnione.
9.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie dokonane zgłoszenia przez uczestników
Konkursie.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
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10.1. Regulamin Konkursu dostępny będzie na stronie www.stopwypadaniu.pl/akcja.
10.2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego.
10.3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z treścią
Regulaminu i z akceptacją jego postanowień.
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Załącznik 1 do regulaminu konkursu Cece MED- Polki mówią stop wypadaniu włosów

Wzór oświadczenia Laureata konkursu.

……………………………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko Laureata

…………………………………………………………………………………………………..………………
Adres zamieszkania Laureata z kodem pocztowym
PESEL: ………………………………………………………………………………………………………………………
Numer kontaktowy (telefon)
………………………………………………………………………………………………………………………
Mail kontaktowy
……………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, iż jestem osobą pełnoletnią i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.
Oświadczam, iż nie jestem pracownikiem ani przedstawicielem Organizatora Konkursu ani innych
podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie,
pracownikiem firmy Beliso Sp. z o.o.
ani członkiem najbliższej rodziny tych osób.
Wyrażam zgodę na publikację wizerunku na stronie www.stopwypadaniu.pl.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o konkursach, nowych produktach, informacji
marketingowych
i
handlowych
środkami
komunikacji
elektronicznej.
Świadomy jestem, iż przysługuje mi prawo wglądu do moich danych osobowych oraz prawo do
żądania ich zmiany lub usunięcia.
…………………………………
Własnoręczny podpis Laureata
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