Regulamin konkursu „AMBASADOR EFFACLAR”
(dalej: „Regulamin”)

§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem akcji „Ambasador Effaclar” (dalej: „Akcja” lub „Konkurs”) jest
Blueberry Group sp. z o.o. S.K.A z siedzibą w Warszawie, ul. Szpitalna 8a, 00-031
Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 00000421191, NIP: 525-25-32-874, kapitał zakładowy:
50.000,00 PLN (dalej: „Organizator”) na rzecz L’Oréal Polska z siedzibą w Warszawie,
03-230, ul. Daniszewska 4 (dalej: „Fundator”).
2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie www.powiedznietradzikowi.pl.
3. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie
internetowej www.powiedznietradzikowi.pl.
4. Konkurs trwa od 14 października 2013 do dnia 20 grudnia 2013
5. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§2
Zasady udziału w Konkursie
1. W Akcji mogą wziąć udział pełnoletnie osoby fizyczne oraz osoby niepełnoletnie, o ile

dostarczą Organizatorowi pisemną zgodę na udział w Konkursie, sporządzoną przez
rodzica bądź opiekuna prawnego, według wzoru stanowiącego załącznik do
niniejszego Regulaminu (dalej: „Uczestnicy”).
2. Uczestnictwo w Akcji jest nieodpłatne.
3. W Akcji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i Fundatora oraz najbliżsi

członkowie ich rodzin, tj. zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i
osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
4. Aby wziąć udział w Akcji Uczestnik jest zobowiązany m. in.:
a. zaakceptować treść niniejszego Regulaminu, poprzez przedłożenie Organizatorowi

oświadczenia o treści wskazanej w formularzu stanowiącym załącznik do
niniejszego Regulaminu;
b. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów przeprowadzenia

Akcji, poprzez przedłożenie Organizatorowi oświadczenia o treści wskazanej w
formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu;
c. wyrazić zgodę na wykorzystanie wizerunku oraz informacji medycznych

uzyskanych podczas wizyt lekarskich dla celów przeprowadzenia Akcji, poprzez
przedłożenie Organizatorowi oświadczenia o treści wskazanej w formularzu
stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu;

d. udzielić

Organizatorowi upoważnienia do otrzymywania i publikowania
pochodzących od lekarza dermatologa informacji na temat przebiegu kuracji, o
którym mowa w §3 ust. 8 poniżej niniejszego Regulaminu (treść upoważnienia
wskazana w załączniku do niniejszego Regulaminu).

Wszystkie powyższe warunki muszą zostać spełnione przez Uczestnika w celu wzięcia
udziału w Akcji.
§3
Przebieg Konkursu
1. Uczestnicy Akcji zostaną wybrani przez wskazanych przez Fundatora lekarzy

dermatologów w trakcie pierwszej wizyty kontrolnej (dalej: „Wizyta
Rekrutacyjna”). Wybór Uczestników oraz kryteria zastosowania takiego wyboru
pozostają do wyłącznego uznania Organizatora oraz Fundatora, na co Uczestnik
wyraża zgodę biorąc udział w Akcji. Organizator planuje, że do Akcji zostanie
wybranych 21 (dwudziestu jeden) Uczestników. Wybór nastąpi w terminie do 13
września 2013 roku. O wyborze Organizator zawiadomi wybranych Uczestników
oraz zamieści ich imiona i pierwszą literę nazwiska na stronie internetowej Akcji.
2. W kolejnym etapie Akcji Uczestnicy wybrani na podstawie procedury wskazanej w

ustępie 1 powyżej wezmą udział w dwóch wizytach kontrolnych w terminach
wyznaczonych przez Organizatora konkursu. Wizyty kontrolne odbędą się na koszt
Organizatora. Każdy z Uczestników Akcji zamieści co najmniej trzy opinie bądź
komentarze w postaci wpisów (dalej: „Wpisy”) w związku z każdą wizytą kontrolną
a także otrzymanymi zestawami dermokosmetyków. Komentarze zostaną
przesłane
na adres poczty elektronicznej: ambasadoreffaclar@bbcg.pl w
następujących terminach: Pierwsza i druga opinia w terminie 7 dni
kalendarzowych od daty otrzymania zestawu kosmetyków, trzecia opinia w
terminie do 1 tygodnia po drugiej wizycie kontrolnej. Opinie zostaną następnie
opublikowane na stronie internetowej Akcji. Organizator może na bieżąco
kontaktować się z Uczestnikami w sprawie terminowego przesyłania opinii.
3. Wpisy zamieszczane przez Uczestników powinny zawierać przede wszystkim

informacje na temat dermokosmetyków otrzymanych po Wizycie Rekrutacyjnej i
pierwszej wizycie kontrolnej oraz opinie i spostrzeżenia na ich temat. Wpisy mogą
zawierać również zdjęcia oraz filmy obrazujące przebieg kuracji. Organizator
zastrzega sobie prawo moderowania oraz skracania Wpisów przesyłanych przez
Uczestników przed ich zamieszczeniem na stronie internetowej Akcji.
4. W przypadku nie dodawania wymaganych Wpisów przez Uczestników oraz nie

dotrzymania terminów wymienionych w §3 punkt 2, Organizator jest uprawniony
wykluczyć Uczestnika z Akcji. W takiej sytuacji Uczestnikowi nie przysługuje prawo
udziału w pozostałych wizytach kontrolnych, ani prawo do otrzymania
ewentualnego zestawu kosmetyków. O fakcie wykluczenia Uczestnik zostanie
poinformowany. Organizator nie jest zobowiązany do wyboru nowego Uczestnika
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w miejsce Uczestnika wykluczonego ani do prowadzenia listy rezerwowej
Uczestników.
5. Dla Uczestników, których Wpisy będą najciekawsze przewidziane są następujące

nagrody:
a) Nagroda Główna – karta upominkowa o wartości 2.500 zł do wybranej przez

Uczestnika sieci sklepów odzieżowych działającej na terytorium Polski, o ile
sieć ta prowadzi system sprzedaży w zamian za oferowane przez siebie karty,
kupony bądź bony.
b) 2 (słownie: dwie) Nagrody Dodatkowe - roczny zapas dermokosmetyków

Effaclar o wartości ok. 1.440 zł.
6. Autorzy najciekawszych wpisów zostaną wybrani przez komisję konkursową

złożoną z dwóch przedstawicieli Organizatora (dalej: „Komisja Konkursowa”).
7. Ocenie podlega liczba przesłanych Wpisów, ich jakość merytoryczna a także

kreatywność w prowadzeniu swojego profilu.
8. Oprócz Wpisów pochodzących od Uczestników, na stronie internetowej Akcji będą

zamieszczane również informacji pochodzące od lekarzy dermatologów, u których
będą odbywały się wizyty Uczestników. W związku z powyższym, każdy z
Uczestników upoważnia Organizatora do: a) kontaktowania się z lekarzem
dermatologiem, u którego będzie odbywała się Wizyta Rekrutacyjna i wizyty
kontrolne w sprawie przebiegu kuracji b) otrzymywania wszelkich informacji na
temat przebiegu kuracji, w tym zaleconych dermokosmetyków c) publikowania tak
uzyskanych informacji na stronie internetowej Akcji. Odwołanie upoważnienia, o
którym mowa w zdaniu poprzedzającym będzie równoznaczne z rezygnacją z
dalszego udziału w Konkursie. Formularz upoważnienia stanowi załącznik do
niniejszego Regulaminu.

§4
Zwycięzcy oraz nagrody
1. Każdy z

Uczestników wyłonionych podczas Wizyty Rekrutacyjnej, po Wizycie
Rekrutacyjnej i pierwszej wizycie kontrolnej otrzyma zestaw dermokosmetyków o
wartości ok. 120 zł każdy.

2. Zdobywcą Nagrody Głównej zostanie Uczestnik, który w najciekawszy sposób opisze

przebieg całej kuracji. Zwycięzca zostanie wyłoniony przez Komisję Konkursową.
3. Zdobywcami Nagród Dodatkowych zostaną Uczestnicy, których opinie zostaną

wyróżnione przez Komisję Konkursową.
4. Zdobywcy Nagrody Głównej i Nagrody Dodatkowej zostaną wyłonieni w terminie 14

(słownie: czternaście) dni od daty opublikowania ostatniej opinii. Informacja o
zwycięzcach zostanie niezwłocznie przekazana samym zwycięzcom oraz zamieszczona
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na stronie internetowej Konkursu. Czynności, o których mowa w niniejszym ustępie
zostaną przeprowadzone w terminie do zakończenia Konkursu, tj. do dnia 20 grudnia
2013 roku.
5. O ile będzie to uzasadnione przepisami prawa obowiązującymi w dacie przyznawania

nagród przewidzianych Konkursem, zwycięzcy otrzymają dodatkową nagrodę
pieniężną, na pokrycie podatku dochodowego od osób w związku z przyznanymi
nagrodami. Kwota ta zostanie przekazana przez Organizatora bądź Fundatora na
stosowny rachunek właściwego organu podatkowego i Uczestnik nie jest uprawniony
do żądania wydania jej do rąk Uczestnika.
§5
Dane osobowe
1. Dane osobowe Uczestników, w tym informacje medyczne - będą przetwarzane

zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926) w celu
przeprowadzenia Akcji.
2. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
3. W celu przeprowadzenia Konkursu Organizator będzie przetwarzać następujące dane

osobowe Uczestników:
a. imię,
b. nazwisko,
c. adres e-mail,
d. numer telefonu,
e.

informacje dotyczące stanu zdrowia i przebiegu choroby.

oraz dodatkowo następujące dane osobowe Zwycięzcy, które zostaną wykorzystane do
wydania Nagrody:
a

4.

adres (ulica, numer domu, miasto, kod pocztowy).

Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z
organizacją i przeprowadzeniem Konkursu (w tym wydaniem Nagrody oraz dokonaniem
rozliczeń ze stosownym organem podatkowym) i po zakończeniu Konkursu zostaną
niezwłocznie usunięte.
§6
Prawa autorskie
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1

Uczestnicy Akcji oświadczają, iż będą posiadać pełnię autorskich praw majątkowych
do wszelkich utworów (dalej: „Utwory”) stworzonych w ramach Akcji.
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Uczestnicy konkursu oświadczają, iż przenoszą całość praw autorskich majątkowych
do Utworów z chwilą
przekazania ich Organizatorowi. Przeniesienie praw
majątkowych do Utworów uprawnia Organizatora do wyłącznego korzystania i

rozporządzania zdjęciami bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszystkich
polach eksploatacji w szczególności:
− utrwalanie na jakimkolwiek nośniku oraz zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką,
− wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, rozpowszechnianie w Internecie,
− wprowadzanie do pamięci komputera, Internetu i do sieci multimedialnej,
− prawo obrotu w kraju,
− rozpowszechnianie w materiałach promocyjnych czy informacyjnych dotyczących
Akcji lub Organizatora, kampaniach pr-owskich, na stronach internetowych,
biuletynach czy gazetkach.

3

Uczestnicy Konkursu poprzez udział w nim oświadczają, że Utwory będą wolne od
wad fizycznych i prawnych, a korzystanie z nich nie naruszy (lub nie zagrozi
naruszeniem) praw osób trzecich. W razie gdyby powyższe oświadczenie okazało się
nieprawdziwe, w przypadku zgłoszenia roszczeń osób uprawnionych autorsko lub z
tytułu praw pokrewnych, lub innych osób dochodzących swoich praw z tytułu
wykorzystania powyższych zdjęć przez Organizatora, Uczestnicy Akcji zwalnia lub
zwolni Organizatora z odpowiedzialności prawnej i zobowiązuje się do zaspokojenia
słusznych roszczeń tych osób.
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Uczestnicy Akcji oświadczają, iż poprzez udział w niej wyrażają nieodwołalną,
nieograniczoną w czasie zgodę na rozpowszechnianie przez Organizatora oraz
podmioty działające na zlecenie Organizatora (bądź na zlecenie, których Organizator
działa), wizerunku w rozumieniu treści przepisu art. 81 ust. 1 Ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, przedstawionego na wszelkich fotografiach
wykonanych w trakcie realizacji niniejszego Akcji, na wszelkich polach eksploatacji, w
szczególności:

− utrwalanie na jakimkolwiek nośniku oraz zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką,
− wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, rozpowszechnianie w Internecie,
− wprowadzanie do pamięci komputera, Internetu i do sieci multimedialnej,
−

prawo obrotu w kraju,

− rozpowszechnianie w materiałach promocyjnych czy informacyjnych dotyczących
Akcji lub Organizatora, kampaniach pr-owskich, na stronach internetowych,
biuletynach czy gazetkach.
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Uczestnikom nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw
autorskich majątkowych, o których mowa w niniejszym punkcie Regulaminu, jak również z
tytułu udzielenia zezwolenia na rozpowszechnianie jej wizerunku.
§7
Postępowanie reklamacyjne
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1

Reklamacje dotyczące spraw związanych z Akcją należy składać za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres ambasadoreffaclar@bbcg.pl przez cały czas trwania Akcji, a także
w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni po zakończeniu Akcji. Reklamacje przesłane
pocztą tradycyjną będą również rozpatrywane. Datą złożenia reklamacji będzie w takim
przypadku data nadania przesyłki zawierającej reklamację.

1. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od daty wysłania

reklamacji zgodnie z ust. 1 powyżej.
§8
Postanowienia końcowe
1

Regulamin Akcji każdy z Uczestników dostanie drogą mailową.

1. Wszelkie informacje o Akcji zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i

reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień
Uczestników i Organizatora regulowany i oceniany jest na podstawie zapisów niniejszego
Regulaminu.
2. Każdy z Uczestników może zrezygnować z udziału w Akcji w trakcie jej trwania bez

negatywnych dla niego konsekwencji
przewidzianych w Akcji nagród).
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