REGULAMIN
KONKURSU POD NAZWĄ
„Wiosna”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Konkurs prowadzony jest pod nazwą „Wiosna”

2.

Regulamin określa w szczególności: warunki uczestnictwa w Konkursie, zasady korzystania
przez Organizatora z informacji i materiałów uzyskanych w związku z Konkursem, czas trwania
Konkursu, zasady ogłaszania wyników Konkursu, sposób informowania o Konkursie i jego
warunkach, sposób składania reklamacji związanych z Konkursem.

3.

Organizatorem Konkursu jest Concept Publishing Polska Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 42, 00695

Warszawa,

wpisana

do

rejestru

przedsiębiorców

Krajowego

Rejestru

Sądowego

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
pod nr KRS 0000216600, tel. (22) 627-26-60. Czynności związane z obsługa techniczną
Konkursu prowadzi Organizator.
4.

Fundatorem

nagród

w

Konkursie

jest

Douglas

Polska.

Nagrody

wydawane

są

przez

Organizatora w imieniu Douglas Polska.

II. DEFINICJE
Użyte w Regulaminie sformułowania mają następujące znaczenie, niezależnie od liczby pojedynczej
lub mnogiej, w której są użyte:
a) Dane Osobowe – dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 – t.j.), tj. informacje dotyczące
Uczestnika: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, będą przetwarzane przez Organizatora
wyłącznie dla celów wskazanych w Regulaminie t. do organizacji konkursu „Wiosna”.
b) Komisja Konkursowa – komisja składająca się z 1 przedstawiciela Organizatora i dwóch
przedstawicieli po stronie fundatora czuwających nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz
dokonujących wyboru laureatów Nagród.
c)

Konkurs – niniejszy konkurs pod nazwą „Wiosna”, ogłoszony przez Organizatora, w którym
zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie spośród Uczestników zostaną wskazani laureaci
Nagród.

d) Nagroda – jedna z przewidzianych w Konkursie nagród (rzeczowych), którą Uczestnik może
uzyskać na zasadach określonych w Regulaminie. Lista Nagród znajduje się w pkt. V ust. 4
Regulaminu.
e) Organizator - Concept Publishing Polska Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 42, 00-695 Warszawa,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000216600,
tel. (22) 627-26-60.
f)

Oświadczenie – dokument podpisany dobrowolnie przez Uczestnika, na podstawie którego
Uczestnik zobowiązuje się do: przeniesienia na Organizatora majątkowych praw autorskich do
Zadania Konkursowego, jak i nie wykonywania autorskich praw osobistych do Zadania
Konkursowego, na zasadach i w zakresie określonym w oświadczeniu, którego wzór stanowi
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Załącznik Nr 2 do Regulaminu, za wynagrodzeniem w postaci Nagrody. Oświadczenie powinno
być podpisane i doręczone Organizatorowi przed wydaniem Nagrody. Jego prawidłowe
uzupełnienie

warunkuje

wydanie

Nagrody.

Oświadczenie

w

szczególności

określa

pola

eksploatacji Zadania Konkursowego, jak i swobodę modyfikacji jego treści przez Organizatora,
w tym poprzez tłumaczenie Zadania Konkursowego na języki obce.
g) Regulamin – niniejszy regulamin Konkursu.
h) Uczestnik – osoba fizyczna, która wzięła udział w Konkursie poprzez prawidłowe wykonanie
czynności określonych w Regulaminie.
i)

Ustawa o Ochronie Danych Osobowych – ustawa wskazana w ust. 2 powyżej.

j)

Zadanie Konkursowe – przygotowane przez Uczestnika zadanie, którego wykonanie zgodnie
z zasadami określonymi w Regulaminie e jest jednym z warunków wzięcia udziału w Konkursie.

k) Zgłoszenie – zgłoszenie do Konkursu wykonanego przez Uczestnika Zadania Konkursowego na
zasadach określonych w Regulaminie.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1.

W Konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby pełnoletnie lub osoby niepełnoletnie (które
mają zgodę rodziców bądź opiekunów prawnych na wzięcie udziału w Konkursie), za wyjątkiem
pracowników Douglas, Organizatora, fundatora nagród oraz zleceniodawcy, a także członków
ich

rodzin.

Przez

członków

rodziny

rozumie

się:

wstępnych,

zstępnych,

rodzeństwo,

małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
2.

Konkurs prowadzony jest wyłącznie na terenie Polski, w magazynie i insercie Douglas marzec
2014 oraz na Facebooku.

3.

Rozpoczęcie Konkursu nastąpi w dniu 13.03.2014 r. i potrwa do 14.04.2014 r.

IV. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE
1.

Aby zostać Uczestnikiem Konkursu należy, w terminie od 13.03.2014 r. do 14.04.2014 r.,
spełnić łącznie następujące warunki:
a) wykonać Zadanie Konkursowe polegające na przesłaniu własnoręcznie zrobionego zdjęcia
które pokazuje jaki obraz najbardziej Ci się kojarzy z pachnącą wiosną.
b) zgłosić swój udział w Konkursie przesyłając treść wykonanego Zadania Konkursowego za
pośrednictwem e-mail na adres konkurs_douglas@cppolska.com.pl. Jedno Zgłoszenie może
zawierać tylko jedno Zadanie Konkursowe. W przypadku zgłoszenia w ramach jednego emaila lub przesyłki pocztowej kilku Zadań Konkursowych, w Konkursie weźmie udział
wyłącznie pierwsze Zadania Konkursowe. Zgłoszenie powinno mieścić się w ramach 1
(jednej) wiadomości e-mail, w przeciwnym razie pozostanie pominięte w dalszej procedurze
Konkursu. Termin przesyłania Zgłoszeń mija w dniu 14.04.2014 r.

2.

Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem, jak i jego ewentualnymi
zmianami, które mogą być wprowadzone w trakcie trwania Konkursu, w trybie przewidzianym
w Regulaminie (patrz: pkt XI ust. 2 Regulaminu). Przystąpienie do Konkursu poprzez
wykonanie czynności, o których mowa w ust. 1 powyżej oznacza wyrażenie zgody na udział w
Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych
osobowych Uczestnika przez Organizatora w zakresie określonym w Regulaminie oraz wiąże się
z przekazaniem Organizatorowi przez Uczestnika będącego autorem Zadania Konkursowego
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następujących Danych Osobowych tego Uczestnika:
a) Imię i Nazwisko
b) Adres korespondencyjny
3.

Uczestnik może dokonać dowolnej ilości Zgłoszeń. Aby przesłać kolejne Zgłoszenie należy
spełnić wymagania, o których mowa w ust. 1 powyżej.

4.

W Konkursie uwzględniane będą jedynie wiadomości e-mail.

5.

Uczestnik ponosi koszty związane z wysłaniem zgłoszenia.

6.

Organizator nie ma wpływu na indywidualne ustawienia elektronicznych skrzynek pocztowych i
sposób

ich

konfiguracji

przez

Uczestnika,

oraz

ustawienia

występujące

na

serwisach

obsługujących elektroniczne skrzynki pocztowe, mogące mieć wpływ na wysyłanie lub
otrzymywanie wiadomości e-mail.
7.

Organizator

zastrzega

sobie

prawo

do

wykluczenia

z

Konkursu

zgłoszonego

Zadania

Konkursowego, w szczególności przyczyną wykluczenia Zadania Konkursowego z Konkursu
może być:
a) zawarcie w Zadaniu Konkursowym treści, które mogą naruszać ogólnie przyjęte normy
moralności, w szczególności obrażać uczucia religijne, stanowić wyraz dyskryminacji,
wulgarne, obraźliwe, zawierać treści sprzeczne z prawem;
b) zawarcie w Zadaniu Konkursowym treści naruszających prawa osób trzecich, w tym w
szczególności dobra osobiste lub prawa autorskie.
8.

Organizator zastrzega sobie w czasie trwania Konkursu możliwość weryfikacji Zgłoszeń
dokonanych z tego samego adresu e-mail, a także w przypadku podjęcia podejrzenia o
przesyłaniu Zgłoszeń niezgodnych z postanowieniami Regulaminu.

9.

W Konkursie nie będą uwzględniane zgłoszenia nie spełniające warunków Regulaminu.

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I PRAWA AUTORSKIE
1.

Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na:

a)

przetwarzanie przez Organizatora swoich Danych Osobowych w celu przeprowadzenia
Konkursu

w

zakresie

określony

w

Regulaminie,

wyłonienia

laureatów

Nagród

www.cppolska.com.pl/laureaci oraz przyznania, wydania i odbioru Nagród.
2.

Administratorem bazy danych zawierającej Dane Osobowe Uczestników, w rozumieniu Ustawy
o Ochronie Danych Osobowych, jest Organizator.

3.

Każdy z Uczestników może żądać w każdym czasie zaprzestania wykorzystywania przez
Organizatora swoich Danych Osobowych w celach, o których mowa powyżej. Jeżeli jednak
żądanie takie zgłoszone zostanie w okresie trwania Konkursu, Organizator uwzględniając takie
żądanie wykluczy takiego Uczestnika z udziału w Konkursie, niezależnie od etapu Konkursu, na
którym żądanie to zostało zgłoszone, w tym także po wskazaniu laureatów Nagród.

4.

Uczestnik ma prawo wglądu do swoich Danych Osobowych oraz ich poprawiania lub usunięcia.

5.

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że ich nie podanie lub podanie
choćby częściowo nieprawidłowych uniemożliwia udział w Konkursie.

6.

Dane Osobowe Uczestników będą przetwarzane i wykorzystywane przez Organizatora wyłącznie
dla celów wskazanych w Regulaminie zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych.
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7.

Uczestnik, biorąc udział w Konkursie, dobrowolnie zobowiązuje się do podpisania Oświadczenia.

VI. PRZEBIEG KONKURSU
1.

Każdy z Uczestników, który spełni warunki określone w Regulaminie, weźmie udział w
Konkursie.

2.

Z tytułu udziału w Konkursie, po spełnieniu warunków przewidzianych w Regulaminie,
Uczestnicy mają szansę uzyskać Nagrodę na zasadach określonych w Regulaminie.

3.

Udział w Konkursie jest dobrowolny.

4.

W Konkursie przewidziane zostały następujące nagrody:
a) 5 zapachów marki Mercedes-Benz Club o pojemności 100ml, o wartości 299zł.
b) 2 zapachów marki Cartier La Panthere o pojemności 30 ml, o wartości 225 zł.
c)

10 zapachów marki Si Giorgio Armani o pojemności 50 ml, o wartości 369 zł.

d) 10 zestawów kosmetyków do włosów Douglas Hair, o wartości 135 zł
5.

Jeden Uczestnik może wygrać w Konkursie wyłącznie jedną Nagrodę.

6.

Laureatowi Nagrody nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody,
do otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego, ani do przeniesienia prawa do uzyskania Nagrody
na osoby trzecie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady Nagrody, które nie
powstały z jego winy.

7.

Nagrody w Konkursie zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

8.

W przypadku zaistnienia przewidzianego przepisami prawa obowiązku uiszczenia podatku
dochodowego od osób fizycznych zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2012, poz. 361 - t.j.) z tytułu Nagród uzyskanych w
Konkursie, COTY przyzna Zwycięzcy dodatkową nagrodę pieniężną, z której zostanie potracony
zryczałtowany podatek dochodowy, który zostanie przekazany przez COTY do właściwego
urzędu skarbowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ewentualne dodatkowe
nagrody pieniężne nie będą podlegały wydaniu Zwycięzcom.

VII. PRZEBIEG KONKURSU I ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1.

Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa Komisja Konkursowa, która składa się z
3 osób:
Agata Wachowska – Concept Publishing Polska
Anna Święcicka – Douglas Polska
Michał Kaczmarek – Douglas Polska

2.

Komisja Konkursowa dokona analizy przesłanych przez uczestników Konkursu zgłoszeń biorąc
pod uwagę: i) poprawność Zgłoszenia, ii) spełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie,
określonych

w

Regulaminie,

iii)

kreatywność,

ponadto

Komisja

Konkursowa

wybierze

odpowiedzi najcenniejsze w kontekście wykorzystania w materiałach reklamowych Produktów.
3.

W terminie 14 (czternaście) dni kalendarzowych od dnia zakończenia rejestracji Zgłoszeń do
Konkursu, odbędzie się posiedzenie Komisji Konkursowej, podczas którego wyłonieni zostaną
laureaci Konkursu.
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4.

Spośród prawidłowych Zgłoszeń nadesłanych zgodnie z pkt. IV ust. 1 Regulaminu, wyłonionych
zostanie 30 laureatów Konkursu.

5.

Z przebiegu Konkursu sporządza się protokół, który podpisywany jest przez Organizatora oraz
członków Komisji Konkursowej. Protokół zawierać będzie co najmniej listę laureatów Nagród
wraz ze wskazaniem Nagród im przysługujących.

VIII. WERYFIKACJA PRAWA DO NAGRODY, POWIADOMIENIE O WYGRANEJ
Weryfikacja prawa do Nagrody będzie prowadzona w następujący sposób:
a) W ciągu 3 (trzy) dni od dnia zamknięcia posiedzenia Komisji Konkursowej laureat Nagrody, za
pośrednictwem poczty e-mail zostanie poinformowany o wygranej oraz poproszony o
wypełnienie oświadczenia przesłanego w mailu, o którym mowa w pkt. V ust. 7 Regulaminu i
wysłanie scanu za pomocą e-mail.
b) Uzupełniony formularz Oświadczenia, o którym mowa w pkt. VIII a) powyżej laureat
zobowiązany jest przesłać w ciągu 7 (siedem) dni od daty powiadomienia o wygranej na adres
konkurs_douglas@cppolska.com.pl lub a.wachowska@cppolska.com.pl.
e) Laureat traci prawo do Nagrody w przypadku: i) nie przesłania dokumentów wymienionych w
lit. b) powyżej lub ii) przesłania ich z naruszeniem terminu określonego w lit. b) powyżej, iii)
nie podania w formularzu Oświadczenia danych adresowych. Nierozdysponowana Nagroda
pozostaje własnością Douglas Polska.

IX. WYDANIE NAGRÓD
1. Nagrody zostaną wysłane przesyłką kurierską lub za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres
korespondencyjny wskazany przez laureata nagrody w Oświadczeniu, zgodnie z pkt. VIII
Regulaminu. Przekazanie Nagrody nastąpi za potwierdzeniem odbioru.
2. Ostateczna data wydania nagród w Konkursie to 30.05.2014
3. Nieodebranie Nagrody w terminie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, jest równoznaczne z
utratą prawa do Nagrody. W takim przypadku Nagroda pozostaje własnością firmy Douglas
Polska. Organizator ani firma Douglas Polska nie ponoszą odpowiedzialności za niemożność lub
utrudnienia odbioru Nagrody z przyczyn leżących po stronie laureata Nagrody (np. z powodu
podania

błędnego

adresu

korespondencyjnego

lub

nieobecności).

Organizator

nie

jest

zobowiązany do ponownego wysyłania Nagrody, która nie została doręczona laureatowi
Nagrody z innych przyczyn, niż leżące po stronie Organizatora.

X. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
1. Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie trwania Konkursu, najpóźniej w ciągu 14 dni od
ostatecznej daty wydania Nagrody. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje
data stempla pocztowego, z zastrzeżeniem, że pod uwagę będą brane przesyłki zawierające
datę stempla pocztowego zgodną z terminem, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym albo
wysłanie wiadomości elektronicznej w tym terminie. Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą
rozpatrywane.
2. Reklamacje rozpatruje Organizator. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone w formie
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pisemnej (listem poleconym) na adres: Concept Publishing Polska Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka
42, 00-695 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Reklamacja – Konkurs „Wiosna” lub drogą
elektroniczną na adres: konkurs_douglas@cppolska.com.pl lub a.wachowska@cppolska.com.pl
ze wskazaniem w tytule wiadomości „Reklamacja – Konkurs Wiosna”. Reklamacja powinna
zawierać dane osoby wnoszącej reklamację (tj. imię, nazwisko i adres korespondencyjny),
powód reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się przez Organizatora. Ponadto osoba
składająca reklamację zobowiązana jest przytoczyć wszystkie okoliczności faktyczne bądź
prawne uzasadniające żądanie oraz doręczyć wszelkie niezbędne dokumenty. Reklamacje nie
spełniające powyższych wymogów nie podlegają rozpatrzeniu.
3. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 (czternaście) dni liczonych od dnia jej doręczenia
Organizatorowi. Zainteresowani zostaną poinformowani o rozpatrzeniu reklamacji listem
poleconym lub w formie elektronicznej – w zależności od sposobu zgłoszenia reklamacji,
najpóźniej w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji.
4. Niezależnie od postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje odwołanie zgodnie z
przepisami prawa do sądu powszechnego właściwego dla siedziby Uczestnika.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Regulamin

Konkursu

dostępny

jest

w

siedzibie

Organizatora

oraz

na

stronie

www.cppolska.com.pl/regulamin_konkurs_douglas Pytania dotyczące Konkursu należy kierować
na adres konkurs_douglas@cppolska.com.pl lub a.wachowska@cppolska.com.pl Organizator
zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w czasie trwania Konkursu, jeżeli nie wpłynie to na
pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Organizator zamieści informację o każdej
zmianie Regulaminu na stronach internetowych, o których mowa w ust. 1 powyżej co najmniej
na 14 (czternaście) dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmian. Zmieniony regulamin
będzie dostępny od momentu zmiany w miejscach wymienionych w ust. 1 powyżej.
2.

Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązany jest do działania zgodnie z postanowieniami
Regulaminu oraz z obowiązującymi przepisami prawa. Tylko postanowienia Regulaminu
określają zasady prowadzenia Konkursu.
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