REGULAMIN
KONKURSU na 55- lecie Oriflame
§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany na warunkach i zasadach określonych w niniejszym
Regulaminie.
2. Organizatorem Konkursu jest „Wydawnictwo – Przegląd Koniński” Sp. z o.o.
z siedzibą w Koninie, ul. Przemysłowa 9, wpisane do KRS pod numerem 0000039266
z kapitałem zakładowym w wysokości 80.200 zł w pełni wpłaconym, zwane dalej
Organizatorem,
3. Fundatorem nagród jest:
 Studio Oriflame Konin
4. Niniejszy Regulamin jest wiążący dla Organizatora, Fundatora oraz Uczestników.
Reguluje on zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, jak również prawa
i obowiązki Organizatora, Fundatora oraz Uczestników Konkursu.
5. Uczestnik przystępując do Konkursu potwierdza, że zapoznał się i akceptuje wszystkie
postanowienia zawarte w Regulaminie. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania
określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie
warunki które uprawniają go do udziału w Konkursie. Uczestnik, który nie spełni
warunków określonych w Regulaminie, traci prawo do udziału w Konkursie oraz
ewentualnej Nagrody.
6. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność
do czynności prawnych, zamieszkała w powiecie kolskim, konińskim lub tureckim.
7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz ze strony
Fundatora – osoby które są członkami Oriflame, a także członkowie najbliższej
rodziny tych osób, tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzeństwo, rodzeństwa
małżonkowie.
8. Konkurs jest organizowany w terminie od 8 kwietnia od godz. 9.00 do 11 kwietnia do
godz. 15.00.
9. Konkurs jest przeprowadzony na Fanpage'u serwisu przegladkoninski.pl
utrzymywanym przez Organizatora na stronach serwisu społecznościowego
Facebook.com,
dostępnym
pod
adresem
https://www.facebook.com/przegladkoninski.pl/ dalej zwanym „Fanpage'em Serwisu”
10. Serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania,
komentarze, skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do
Organizatora, a nie do właściciela lub administratora serwisu Facebook. Informacje
i dane osobowe podawane przez Uczestnika Konkursu są informacjami
udostępnianymi Organizatorowi.

11. Konkurs nie jest grą hazardową, loterią promocyjną w rozumieniu art.2 ust.1 ustawy
o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 roku (t.j. Dz. U. 2020 nr 2094) i nie
podlega regułom zawartym w ww. ustawie.

§2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1.

Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

2.

Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest w trakcie trwania Konkursu, udzielenie
prawidłowej odpowiedzi na pytanie: „Wielofunkcyjny balsam z naturalnego wosku i
witaminy E, idealny do stosowania na suchą skórę. Podręczny, niezastąpiony można go
zmieścić w każdej torebce. Piękny, przydatny drobiazg. Jest z nami od samego
początku, ciągle w tym samym, małym opakowaniu. O jaki kosmetyk chodzi, co o nim
sądzicie?

3.

Z chwilą zgłoszenia wykonanego zadania do Konkursu Uczestnik oświadcza, że zadanie
to wykonał własnoręcznie, nie dopuścił się naruszeń jakichkolwiek praw osób trzecich,
praw autorskich i praw pokrewnych, zasad współżycia społecznego.

4.

Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić do Konkursu jedną pracę konkursową.

5.

Uczestnik udziela nieodpłatnie i bezterminowo Organizatorowi i Fundatorowi zgodę na
utrwalenie zadania konkursowego i jego publikację na Fanpage'u Organizatora,
Fundatora, na stronach serwisu internetowego Organizatora i Fundatora.

6.

Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez przesłanie wiadomości email na adres: konkurs@przegladkoninski.pl o takiej rezygnacji. Rezygnacja w
przypadku Zwycięzcy powoduje utratę prawa do przyznanej Nagrody, która pozostaje
wówczas do wyłącznej dyspozycji Fundatora.

7.

W przypadku stwierdzenia przez Organizatora działania niezgodnego z prawem,
Organizator ma prawo w każdym momencie natychmiast wykluczyć Uczestnika z
Konkursu.

8.

Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez Komisję składające się z 2 pracowników
Organizatora w dniu 11 kwietnia 2022 r. po godz. 15.00

9.

Spośród zgłoszonych prac konkursowych Komisja wybierze Zwycięzcę Konkursu, który
jako pierwszy poprawnie wykonał zadanie.

10. Wyniki
Konkursu
zostaną
ogłoszone
na
stronie:
https://www.facebook.com/przegladkoninski.pl / a szczegóły dotyczące przekazania
nagrody udostępnimy w wiadomości prywatnej w profilu, z którego nadano zgłoszenie.
11. W Konkursie zostaną przyznane nagrody:
 nagroda główna: zestaw kosmetyków o wartości 100 zł oraz voucher na bezpłatne
badanie cery.
 nagrody pocieszenia dla wszystkich uczestników, którzy poprawnie odpowiedzą na

zadane pytanie: upominek oraz voucher na bezpłatne badanie cery.

12. Zwycięzcy nie przysługuje prawo zamiany Nagrody, w tym wymiany na ekwiwalent
pieniężny.
13. Uczestnik może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę przewidzianą
Regulaminem.

§3. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1.

Reklamacje związane z Konkursem przyjmowane będą przez Organizatora w formie
pisemnej. Reklamacja może zostać złożona bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub
przesłana przesyłką poleconą wysłaną za pośrednictwem operatora pocztowego na adres
Organizatora. Reklamację należy założy w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty
opublikowanie wyników Konkursu.

2.

Reklamacje zgłoszone po upływie powyżej wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.

3.

Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy
oraz szczegółowo opisane przyczyny reklamacji.

4.

Złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie
14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

5.

O wyniku postępowania reklamacyjnego Zgłaszający nieprawidłowości zostanie
zawiadomiony pisemnie. Decyzja będzie wysłana na adres Zgłaszającego.

§5. KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH
OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW I ZWYCIĘZCÓW KONKURSU
1.

Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami
Rozporządzenia 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 (dalej „RODO”) w związku z Konkursem na potrzeby przeprowadzenia
Konkursu oraz powiadomienia o przyznaniu nagrody.

2.

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

3.

Zasady przetwarzania danych osobowych Uczestników są zamieszczone w klauzuli
informacyjnej
na
stronie
portalu
przegladkoninski.pl
pod
adresem:
https://www.przegladkoninski.pl/PL-H84/klauzula-informacyjna.html

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Niniejszy regulamin jest jawny i będzie dostępny w siedzibie ORGANIZATORA, na
stronie internetowej, pod adresem https://www.przegladkoninski.pl/PL-H83/regulaminykonkursow.html pt. KONKURS z okazji 55-lecia Oriflame.

2.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie
przepisy kodeksu cywilnego.

3.

Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy regulamin. Wszelkie
materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

4.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w trakcie trwania Konkursu.

5.

Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania wiążącej wykładni postanowień
niniejszego Regulaminu, rozstrzygania sporów związanych z jego stosowaniem oraz
wszelkich kwestii związanych z Konkursem.

