Reklamy
REGULAMIN KONKURSU
„WYGRAJ IPHONE”
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem KONKURSU, zwanym dalej: „KONKURS", jest firma VISCOM LENS
– Bożena Steckiewicz z siedzibą - ul. Ks. Trószyńskiego 7, 01 – 693 Warszawa, NIP
– 118-002-86-37, REGON 010251326 - zwana dalej „ORGANIZATOR".
2. KONKURS organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Niniejszy regulamin KONKURSU „Wygraj Iphone” („Regulamin”) stanowi
podstawę

organizowania

Konkursu,

określa

prawa

i

obowiązki

jego

Uczestników.
4. ORGANIZATOR jest przyrzekającym nagrodę - w rozumieniu przepisów

Art.

Art. 919 - 921 Kodeksu cywilnego.
5.

Celem KONKURSU jest:

a. promocja i reklama okularów przeciwsłonecznych i opraw okularowych marki
POLAROID sprzedawanych przez firmę ORGANIZATORA i współpracujące z
ORGANIZATOREM Salony Optyczne
b. wsparcie Salonów Optycznych w działaniach reklamowych
6. KONKURS trwa od dnia 01.06.2019 r. - do dnia 31.07.2019 r. (zwanym dalej:
„Okres Trwania Konkursu").
7. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009r.
o grach hazardowych (Dz. U. 2016 poz. 471 ze zm.).
§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE.
1. Uczestnikiem KONKURSU („Uczestnik”) może być pełnoletnia osoba fizyczna o
pełnej zdolności do czynności prawnych, działając jako konsument, która
dokona zakupu okularów przeciwsłonecznych lub opraw okularowych marki
POLAROID w Salonie Optycznym współpracującym z Organizatorem, z listy pod
adresem www.polaroidglasses.pl
2. Aby wziąć udział w Konkursie - Uczestnik musi:

1. Dokonać zakupu co najmniej jednej sztuki okularów korekcyjnych lub
okularów przeciwsłonecznych marki POLAROID w jednym z Salonów
Optycznych biorących udział w Konkursie – Lista salonów biorących
udział w konkursie dostępna jest pod adresem www.polaroidglasses.pl
2. Zachować dokument potwierdzający zakup produktu marki POLAROID
(paragon) i przesłać zdjęcie dokumentu korzystając z formularza
kontaktowego https://polaroidglasses.pl/kontakt/
3. Wykonać zdjęcie przedstawiające Uczestnika w zakupionych okularach
korekcyjnych lub przeciwsłonecznych marki POLAROID. Następnie,
wykonane zdjęcie należy opublikować w portalach Social Media
(Instagram, Facebook) a zdjęcie podpisać #tagiem #Polaroideyewear.
Link do opublikowanego zdjęcia, należy przesłać w treści zgłoszenia,
korzystając z formularza kontaktowego.
a.

Podczas całego okresu trwania konkursu profile oraz zdjęcie
uczestników w Social Mediach muszą mieć status „publiczny”,
tak aby Komisja mogła zweryfikować zgodność zdjęcia z
regulaminem konkursu.

4. Zgłoszenia należy przesłać do:
9.06 do godziny 24
16.06 do godziny 24
23.06 do godziny 24
30.06 do godziny 24
7.07 do godziny 24
14.07 do godziny 24
21.07do godziny 24
28.07 do godziny 24
Zgłoszenie należy przesłać korzystając z formularza kontaktowego na stronie
www.polaroidglasses.pl,
5. Zgłoszenie musi zawierać:
1. Zdjęcie, które uprzednio zostało opublikowane w Social Mediach;
2. Skan dowodu zakupu opraw POLAROID

3. Link kierujący do publikacji na kanałach Social Media uczestnika
lub

zrzut

ekranu

potwierdzający

powyższe

wytyczne

6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora,
pracownicy Salonu Optycznego biorącego udział w organizacji
Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Pracownikiem w
rozumieniu Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona u Organizatora
na podstawie umowy o pracę jak i osoba współpracująca z
Organizatorem w okresie trwania Konkursu na podstawie umowy
cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy
zlecenia). Za członka najbliższej rodziny pracownika Organizatora
uważa się jego małżonka, dzieci, rodziców i rodzeństwo oraz osoby
pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym.
§ 3. PRZEBIEG KONKURSU
1. Nad przebiegiem konkursu będzie czuwać Wewnętrzna Komisja Konkursowa
(,,Komisja”) powołana przez Organizatora.
2. Komisja będzie miała dostęp do zgłoszeń Uczestników udostępnionych przez
Organizatora na potrzebę rozstrzygnięcia Konkursu.
3. Komisja wybierze zwycięskie zgłoszenia, kierując się własnym uznaniem,
uwzględniając adekwatność, oryginalność, kreatywność i walory artystyczne
Zgłoszenia.
4. Laureaci Konkursu nie mają prawa do żądania wypłacenia ekwiwalentu
pieniężnego otrzymanej nagrody.
5. Laureat Konkursu nie ma prawa do przeniesienia prawa do nagrody na osoby
lub firmy trzecie.
6. Jednemu Uczestnikowi może zostać przyznana nie więcej niż jedna nagroda.
§ 4. OGŁOSZENIE WYNIKÓW
1.

Ogłoszenie wyników cotygodniowego Konkursu nastąpi poprzez stronę

internetową Organizatora

www.polaroidglasses.pl

i wiadomości prywatne do

zwycięzców na adres mailowy podany podczas wypełniania formularza ze
zgłoszeniem na stronie www.polaroidglasses.pl w podanych poniżej terminach:
11.06 o godzinie 8

18.06 o godzinie 8
25.06 o godzinie 8
2.07 o godzinie 8
9.07 o godzinie 8
16.07 o godzinie 8
23.07 o godzinie 8
30.07 o godzinie 8
§ 5. NAGRODY
1. W Konkursie przyznane zostaną nagrody w postaci telefonów komórkowych –
Iphone XS w liczbie sztuk 8, odpowiednio do podanych powyżej terminów.
2. Podatek od nagrody znacznej wartości. Za nagrodę rzeczową w konkursie
Zwycięzca wpłaci na konto Organizatora wartość należnego podatku w
gotówce 10 % wartości.
Pobrany zryczałtowany podatek Organizator musi przekazać na rachunek
bankowy właściwego urzędu skarbowego w terminie do 20 dnia miesiąca
następującego po miesiącu przekazania nagrody.

§ 6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.
2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych
przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i
przeprowadzeniem KONKURSU, w celu zamieszczenia listy laureatów Konkursu
na Stronie Internetowej Organizatora.
3. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami
ustawy o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z
późniejszymi zmianami).
4. Ponadto ochrona danych Uczestników – jest zgodna 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) - (tzw.
przepisy RODO).

§ 7. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
1. Organizator upoważnia „Wewnętrzną Komisję Konkursową” nadzorującą
prawidłowy przebieg Konkursu - do podejmowania decyzji w sprawie
wykluczania Uczestnika Konkursu w przypadku naruszenia przez niego zasad
niniejszego Regulaminu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym
czasie bez podania przyczyny, jeżeli nie będzie miało to wpływu na prawa
nabyte Uczestników.
3. W trakcie trwania Konkursu – treść Regulaminu będzie również dostępna do
wglądu w siedzibie Organizatora jak też może być wysłana Uczestnikowi na
wskazany przez niego adres mailowy.
4. Wszelkie wątpliwości związane z organizacją i funkcjonowaniem Konkursu –
Uczestnicy obowiązani są natychmiast wyjaśniać drogą mailową na adres
skrzynki mailowej: polaroid.konkurs@viscom.com.pl - w trakcie trwania
Konkursu.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie – stosowane będą
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
6. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem–
związane z organizacją Konkursu – będą rozpoznawane przez właściwy Sąd
Powszechny w Warszawie.

VISCOM LENS Bożena Steckiewicz
01 – 693 Warszawa
ul. ks. Trószyńskiego 7
NIP: 118-002-86-37

