REGULAMIN KONKURSU GLAM QUEENS
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POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki uczestnictwa w konkursie
prowadzonym pod nazwą „GLAM QUEENS” (zwanym dalej „Konkursem”).
Organizatorem Konkursu jest firma Chocolad sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Królowej Jadwigi
62a, 30-209 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
Wydział XI Gospodarczy pod numerem KRS: 0000256489, NIP 945 20 56 914 (zwaną dalej
„Organizatorem”), która działa na zlecenie SIROWA POLAND Sp. z o.o., z siedzibą w
Warszawie, 03-931 Warszawa, ul. Poselska 11, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.
st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr
KRS 0000119845, kapitał zakładowy 4.896.000,00 zł. NIP 951-18-83-293 (zwanej dalej
„Zleceniodawcą”).
Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem
wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą
gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
Konkurs organizowany jest online za pośrednictwem strony internetowej www.
wizaz.pl/glamrouge (zwanej dalej „Stroną”), na której m.in. można dokonać Zgłoszenia w
konkursie.
Konkurs rozpoczyna się w dniu 04.06.2018 r., a kończy się w dniu 15.07.2018 r. Uczestnicy
mają możliwość dokonania zgłoszenia swojego udziału w Konkursie, na zasadach
przewidzianych w Regulaminie, od godziny 00:00:01 dnia 04.06.2018 r. do godz. 23:59:59 w
dniu 15.07.2018 r.
Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich osób fizycznych zamieszkałych na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej (zwanych dalej „Uczestnikami”) z zastrzeżeniem pkt. 7 poniżej.
Udział w Konkursie mogą wziąć osoby, które ukończyły 16 lat, przy czym osoby niepełnoletnie
mogą uczestniczyć w Konkursie za zgodą rodzica lub innego opiekuna prawnego.
Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy: Organizatora, Zleceniodawcy oraz członkowie
ich rodzin. Członkami rodziny w rozumieniu Regulaminu są: małżonkowie, dzieci, rodzice,
rodzeństwo, przysposobieni oraz przysposabiający.

ZASADY PROWADZENIA KONKURSU
9. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien w określonym terminie, tj. od dnia
04.06.2018 r. do 15.07.2018 r. spełnić łącznie następujące warunki:
a) wykonać zadanie konkursowe polegające na stworzeniu makijażu lub stylizacji modowej
inspirowanej Naomi Campbell Glam Rouge.
Powyższe zadanie konkursowe zwane dalej: „Zadaniem”.
b) dokonać „Zgłoszenia” tj. wysłania swojego Zadania przez „Formularz Zgłoszeniowy”
umieszczony na dedykowanej stronie internetowej www.wizaz.pl/glamrouge (zwanej
dalej „Stroną Konkursową”), wypełniając formularz danymi osobowymi takimi jak: imię i
nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu oraz rok urodzenia
akceptując przy tym Regulamin oraz zgodę na przetwarzanie danych na potrzeby
Konkursu.
10. Zgłoszenie musi spełniać następujące warunki:
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a) nie może być wcześniej opublikowane,
b) nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, treści sprzecznych z prawem lub
przyjętymi za obowiązujące normami obyczajowymi;
c) musi być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika i nie może naruszać praw osób
trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich, praw własności
przemysłowej lub innych praw własności intelektualnej.
Ostateczny termin dokonywania Zgłoszeń, tj. dodawania Zgłoszenia przez Stronę Konkursową
mija o godz. 23:59:59 w dniu 15.07.2018 r. O zachowaniu tego terminu decyduje chwila
zarejestrowania Zgłoszenia w systemie komputerowym Organizatora. Przyjęcie Zgłoszenia
zostanie potwierdzone komunikatem na stronie www.
Z chwilą wysłania Zgłoszenia w Konkursie Uczestnik udziela Organizatorowi zgody na
korzystanie z przesłanego Zadania w celu przeprowadzenia Konkursu oraz oceny przesłanego
Zgłoszenia.
Uczestnicy Konkursu, z chwilą wysłania prac w konkursie udzielają Organizatorowi Konkursu
licencji niewyłącznej oraz zobowiązują się w przypadku zostania Laureatem przenoszą
majątkowe prawa autorskie na Organizatora Konkursu na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego
oraz techniką cyfrową,
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b) - publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a
także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
Organizator Konkursu z chwilą wręczenia nagrody Laureatowi nabywa autorskie prawa
majątkowe do nagrodzonych prac. Jeżeli okaże się że wykonywanie praw do zagrodzonych
utworów wymaga dodatkowych oświadczeń i działań ze strony Laureata, Laureat
zobowiązuje się współpracować z Organizatorem i złożyć wszelkie wymagane oświadczenia
bez domagania się dodatkowego wynagrodzenia.
Jeden uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz tj. może przesłać tylko jedno
zgłoszenie do Konkursu i może wygrać tylko jedną nagrodę.
W Konkursie nie będą uwzględniane Zgłoszenia niespełniające warunków Regulaminu.

NAGRODY W KONKURSIE I ICH WYDANIE
17. W Konkursie przewidziano następujące nagrody:
1) „Nagroda Główna”
Wyjazd do Krakowa wraz z udziałem w nakręceniu odcinka video z udziałem Laureata i
influencerki. Planowana data wyjazdu: 17-19.08.2018 r.
W skład wycieczki wchodzą: weekendowy pobyt w Krakowie czyli dwa noclegi (piątek/sobota,
sobota/niedziela) w hotelu, budżet na zakupy, udział w nakręceniu odcinka video przez
influencerki z udziałem Laureata, budżet na wyjście wieczorne. Szczegółowe informacje
dotyczące realizacji nagrody zostaną ustalone ze zwycięzcą.
Organizator przewidział w Konkursie maksymalnie 2 (słownie: dwie) Nagrody Główne.

Każda Nagroda Główna o wartości 6 150,00 zł brutto wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w
wysokości 683,00 zł brutto. Łączna wartość Nagrody Głównej wynosi 6 833,00 zł brutto.
2) „Nagrody Dodatkowe”
Zestaw - bilety do kina i perfumy.
W skład Nagrody Dodatkowej wchodzą dwa bilety do sieci Kinads oraz perfumy Naomi
Campbell Glam Rouge 30 ml.
Organizator przewidział w Konkursie maksymalnie 250 (słownie: dwieście pięćdziesiąt)
Nagród Dodatkowych.
Nagroda Dodatkowa o wartości 84,00 zł brutto wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w
wysokości 9 zł brutto. Łączna wartość Nagrody Dodatkowej wynosi 93,00 zł brutto.
18. Przychód uzyskany z tytułu Nagród uzyskanych w ramach Konkursu podlega opodatkowaniu
ryczałtowemu w wysokości 10% wartości Nagrody, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy z
dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 poz. 200).
19. Płatnikiem podatku, o którym mowa powyżej w pkt 16. powyżej jest Organizator. Przed
wydaniem Nagrody Organizator pobierze od Laureata Nagrody kwotę podatku i odprowadzi
ją na konto właściwego Urzędu Skarbowego zgodnie z przepisami prawa podatkowego.
Kwota podatku zostanie pobrana z kwoty dodatkowej nagrody pieniężnej, o której mowa w
ust 1) i 2) do czego Laureat nagrody upoważnia Organizatora.
20. Laureatowi Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości
nagrody, do żądanie wypłaty równowartości nagrody w gotówce, zamiany nagrody na inną
nagrodę, zmiany terminu realizacji nagrody (dot. Nagrody Głównej) ani do przeniesienia
prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.
21. W przypadku niemożności realizacji Nagrody Głównej przez Laureata, nagroda przepada i
zostaje przydzielona kolejnej osobie wskazanej na liście rezerwowej.
22. W przypadku niemożności realizacji Nagrody Głównej przez Organizatora z uwagi na
nieobecność influencerki, termin jej realizacji zostanie przełożony i uzgodniony z Laureatem.
ZASADY WYŁANIANIA LAUREATÓW I PRZYZNANIA NAGRÓD
23. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwać będzie komisja konkursowa
powołana przez Organizatora (zwana dalej „Komisja Konkursowa”).
24. Wyłonienie Laureatów Konkursu nastąpi podczas posiedzenia Komisji Konkursowej, które
odbędzie się w terminie 10 dni roboczych od momentu zakończenia procedury dokonywania
Zgłoszeń do Konkursu wyszczególnionej w pkt. 9.
25. Oceniając przesłane przez Uczestników Zadania, Komisja Konkursowa działając w oparciu o
kryterium kreatywności oraz oryginalności wyłoni dwóch Laureatów Nagrody Głównej wraz
listą rezerwową w ilości maksymalnie 10 osób oraz 250 Laureatów Nagród Dodatkowych.
Wybrane przez Komisję Konkursową Zgłoszenia przesłane przez Uczestników zostaną
umieszczone na liście zwanej „Listą Laureatów”.
POWIADOMIENIE O WYGRANEJ, WERYFIKACJA PRAWA DO NAGRODY
26. W ciągu maksymalnie 10 dni roboczych od wyłonienia Laureatów, Organizator skontaktuje
się z Laureatami na numer telefonu lub adres e-mail podany w Formularzu Zgłoszeniowym.

27. Laureat Nagrody Głównej w przypadku bycia niepełnoletnim będzie zobowiązany o
dostarczenie zgody pozwalającej na realizację Nagrody Głównej. Zgoda rodzica lub innego
opiekuna prawnego musi być wyrażona na piśmie w postaci stosownego oświadczenia,
którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
28. Laureaci Nagród Dodatkowych wraz z powiadomieniem o wygranej zostaną zobowiązani do
udostępnienia adresu korespondencyjnego niezbędnego do wysyłki Nagrody Dodatkowej.
Adres ten należy przesłać w terminie 5 dni roboczych na adres mailowy naomi@chocolad.pl.
Brak udostępnienia danych skutkuje utratą prawa do Nagrody. Nagroda Dodatkowa
przypadnie w udziale kolejnej osobie wybranej z pośród pozostałych nienagrodzonych
wcześniej Zgłoszeń.
29. Organizator Konkursu zastrzega, że Laureatem zostanie osoba, która spełniła wszystkie
warunki Regulaminu.
30. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przekazywanych przez Uczestnika danych,
Organizator może zażądać dodatkowych wyjaśnień potwierdzających przekazywane dane, w
tym okazania dokumentów potwierdzających przedstawiony przez Uczestnika stan faktyczny.
31. Weryfikacja Uczestników będzie prowadzona zgodnie z Regulaminem do rozdysponowania
przewidzianych w Konkursie Nagród.
32. Nagrody do poszczególnych laureatów zostaną wysłane przesyłką kurierską na koszt
Organizatora pod adres zamieszkania wskazany przez laureata w formularzu zgłoszeniowym
do Konkursu, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia powiadomienia laureata o wygranej albo
od chwili spełnienia przez laureata wszystkich wskazanych w Regulaminie warunków do
odbioru nagrody – w zależności od tego, co nastąpi później.
PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
33. Każdy Uczestnik może zgłosić reklamację w związku z przeprowadzeniem i uczestnictwem w
Konkursie w formie pisemnej na adres Organizatora lub e-mailowej na adres
naomi@chocolad.pl. Reklamacje rozpatruje Organizator.
34. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres reklamującego, datę i miejsce
zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz
treść żądania.
35. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony pisemnie lub
w drodze wiadomości elektronicznej w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez
Organizatora.
36. Przy rozpatrywaniu reklamacji Organizator opiera się na treści Regulaminu Konkursu oraz
powszechnie obowiązujących przepisach prawa polskiego.
37. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia swoich roszczeń w sądzie powszechnym.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
38. „Administratorem danych” osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest
Chocolad sp. z o.o. znajdująca się przy ul. Królowej Jadwigi 62a, 30-209 Kraków oraz
Edipresse Polska SA (właściciel serwisu wizaz.pl) z siedzibą w Warszawie, ul. Wiejska 19, 00480 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000111462, nr NIP 5260012586, wysokość kapitału
zakładowego 2 311 320,00 PLN.

39. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („ogólne
rozporządzenie o ochronie danych”, „RODO”),
40. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z
Konkursem, tj. w celach związanych z realizacją nagród, prowadzeniem sprawozdawczości
finansowej, a także rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Podanie danych osobowych ma
charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji nagrody i rozpatrzenia ewentualnych
reklamacji. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do
danych, możliwości ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.
41. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Konkursowej.
42. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie, w każdym czasie bez
podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez
Uczestników.

Załącznik 1
do Regulaminu Konkursu
GLAM QUEENS
Ja, niżej podpisany .................................................. rodzic/opiekun prawny Laureata, niniejszym
wyrażam zgodę na realizację założeń Nagrody Głównej .......................................(imię i nazwisko
Laureata), data urodzenia .........................w związku z wygraną w Konkursie.
Zgoda obejmuję pełną realizację założeń Nagrody Głównej opisanej w Regulaminie w pkt. 16.
Oświadczam również, iż wobec Laureata:
1) nie istnieją przeciwwskazania zdrowotne, które uniemożliwiłyby wzięcie udziału w realizacji
nagrody,
2) mam świadomość, że wszelkie działania, które Laureat podejmie w ramach realizacji Nagrody
Głównej, ponosi na własną odpowiedzialność i ryzyko,
3) zwalniam Organizatora z odpowiedzialności za wszelkie następstwa nieszczęśliwych wypadków,
siły wyższej, działania osób trzecich i innych skutkujących wystąpieniem jakiejkolwiek szkody,
jeżeli szkoda nie została spowodowana z winy Organizatora,
4) Laureat zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania wskazówek i poleceń Organizatora oraz
osób przez niego wskazanych, dotyczących sposobu realizacji Nagrody Głównej,
5) uznaję, że wszystkie decyzje dotyczące realizacji Nagrody Głównej należą wyłącznie do
Organizatora oraz mają charakter ostateczny i nie mogą być kwestionowane przez Laureata w
żadnym momencie.

-------------------------------(podpis Laureata)

-------------------------------(podpis rodzina lub opiekuna prawnego)

