REGULAMIN "Pokaż, jak widzisz wiosnę" ZWANY DALEJ „REGULAMINEM”
[Organizator]
§ 1.
1. Organizatorem konkursu filmowego (zwany dalej „Konkurs”) jest Wyższa Szkoła
Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia z siedzibą w Warszawie, przy ulicy
Podwale 13, 00-252 Warszawa, NIP 525 21 84 002, REGON 016 37 72 12, (zwana
dalej „Organizatorem”), reprezentowana przez Kanclerza Janusza Lewandowskiego i
Rektora dr n. med. inż. Katarzynę Pytkowską.

[Warunki uczestnictwa w Konkursie]

§ 2.
1) Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2) W Konkursie mogą brać udział wszystkie osoby fizyczne, będące konsumentami w
rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego, przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
które są osobami pełnoletnimi lub posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych.
3) W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz innych podmiotów
biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także członkowie
najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych,
zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, krewnych i powinowatych
drugiego stopnia oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
4) W Konkursie mogą brać udział osoby posiadające swoje konto osobiste w Serwisie
Facebook, założone i prowadzone zgodnie z regulaminem Serwisu Facebook (dalej „Profil”).
Dane zawarte na Profilu muszą być prawdziwe i zgodne z rzeczywistością.
5) Uczestnicy Konkursu (dalej „Uczestnik”) wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych i przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez Organizatora w
celu realizacji usługi szkoleniowej, jak również w celach marketingowych. Administratorem
danych jest Organizator. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu w te dane, możliwość ich
poprawiania. Dane są chronione zgodnie z ustawą z
29 sierpnia 1997 roku o ochronie
danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
6) Osoby spełniające opisane powyżej wymagania uczestnictwa w Konkursie, mogą
przystąpić do Konkursu. Przystąpienie do Konkursu następuje z chwilą zapoznania się z
niniejszym Regulaminem i zaakceptowania go,
7) Uczestnik Konkursu jest związany warunkami niniejszego Regulaminu.
8) Przystępując do Konkursu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie
Uczestnik Konkursu oświadcza, iż:

a) posiada pełnię majątkowych praw autorskich i praw pokrewnych do nadesłanych zdjęć,
oraz że wszystkie osoby widniejące na zdjęciach wyraziły zgodę na opublikowanie ich
wizerunku, w tym jego publiczną ekspozycję.
b) biorąc udział w Konkursie udziela Organizatorowi licencji do korzystania zdjęć w celu
promocji Organizatora, nieograniczonej czasowo, ilościowo ani terytorialnie, na wszystkich
polach eksploatacji potrzebnych dla realizacji tego celu, w tym w szczególności utrwalania i
zwielokrotniania zdjęć każdą techniką, w tym m. in. drukarską, na jakichkolwiek nośnikach,
bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, a także rozpowszechniania zdjęć poprzez
publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w
czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie i
Intranecie, TV, publiczne wykonania, wystawienia, wyświetlenia i odtworzenia oraz na
przygotowywanie na potrzeby Organizatora, w szczególności na obróbkę redakcyjną i
komputerową jak również na udzielanie dalszej licencji (sublicencji) podmiotom trzecim w
zakresie określonym powyżej,
c) biorąc udział w Konkursie zezwala Organizatorowi na opublikowanie swojego imienia,
nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania oraz wieku w materiałach promocyjnych
związanych z Konkursem,
d) przysługujące mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do zdjęć nie są w żaden sposób
ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich oraz, że zdjęcia te nie naruszają praw osób
trzecich,
e) posiada wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie ze zdjęć,
f) prawa i zezwolenia, o których mowa powyżej, obejmują całość praw i zezwoleń,
niezbędnych do eksploatacji zdjęć w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie,
g) w przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi przez osobę trzecią z roszczeniami
wynikającymi z naruszenia jej praw, Uczestnik zobowiązany jest do ich zaspokojenia i
zwolnienia Organizatora od obowiązku świadczeń z tego tytułu,
h) w przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających z
powyższych tytułów przeciwko Organizatorowi, Uczestnik będzie zobowiązany do
przystąpienia w procesie do Organizatora i podjęcia wszelkich czynności w celu jego
zwolnienia z udziału w sprawie,
i) w przypadku gdyby którekolwiek z oświadczeń Uczestnika, o których mowa w pkt. a- h
powyżej okazało się niezgodne z prawdą zwróci otrzymaną od Organizatora nagrodę na
pierwsze pisemne żądanie Organizatora.
[Ocena zdjęć, zasady, przebieg Konkursu i Nagrody]
§ 3.
1) Konkurs trwa od godziny 16:00 dnia 03.03.2016r. do dnia 30.04.2016r. do godziny 23:00.
2) Zadaniem Uczestnika Konkursu jest przygotowanie stylizacji paznokci w tematyce
wiosennej. Prace mają być wykonane produktami Shellac lub LoveME. Zdobienie może
zostać wykonane zarówno na naturalnej płytce lub na stylizacji akryl, żel. Mogą zostać użyte
produkty dodatkowe jak pyłki do zdobień, folie. Zadaniem uczestnika konkursu jest
przesłanie zdjęcia stylizacji wraz z widocznymi produktami, które zostały wykorzystane
przygotowania danej stylizacji.

3) Zdjęcia prac należy wysłać w wiadomości prywatnej na Facebooku
https://www.facebook.com/wszkipz/?ref=hl wraz ze swoim imieniem i nazwiskiem oraz
adresem mailowym.
4) Komisja powołana przez Organizatora spośród wszystkich nadesłanych zdjęć wybierze 3
stylizacje paznokci. Komisja w ocenie uwzględni następujące kryteria przy ocenie zgłoszeń:
a. Kreatywność
b. Zgodność z tematem konkursu
5) W Konkursie nagrodzonych zostanie trzech Uczestników, którzy otrzymają:
I miejsce : Lakiery hybrydowe LoveME: Base Coat, 3 kolory, Top Coat, 2pyłki do zdobień i
folia transferowa
II miejsce: Lakiery hybrydowe LoveME: Base Coat, 2 kolory, Top Coat, 1 pyłek i 1 folia
transferowa
III miejsce: Lakiery hybrydowe LoveME: Base Coat, 1 kolor, Top Coat, 1 pyłek do zdobień
6) O wyniku Konkursu zwycięzca zostanie poinformowany drogą elektroniczną
7)Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z

przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
9) Rozstrzygnięcia podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich
Uczestników Konkursu, co nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń na
drodze postępowania sądowego.

[Prawa i obowiązki Uczestników]
§ 4.
1) Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać niniejszego Regulaminu.
2) Wszelkie naruszenia Regulaminu Konkursu mogą skutkować wykluczeniem Uczestnika
Konkursu z udziału w nim.
3) Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Uczestników działań sprzecznych z prawem,
sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, uznanych powszechnie za naganne
moralnie, społecznie niewłaściwe lub naruszających zasady etykiety.
Usunięto: ¶

[Prawa i obowiązki Organizatora]
§ 5.

1) Organizator zobowiązuje się powiadamiać Uczestników o przebiegu Konkursu na Stronie
Konkursowej, a w szczególnych przypadkach lub przypadkach określonych niniejszym
Regulaminem poprzez wiadomość wysłaną Użytkownikowi w ramach Serwisu Facebook lub
za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej udostępnionego przez Użytkownika na swoim
Profilu.
2) Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, a
w skrajnych przypadkach do blokowania uczestnictwa w Konkursie tych Uczestników, którzy
naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności:
a) biorą udział w Konkursie z użyciem fikcyjnego konta w Serwisie Facebook,
b) biorą udział w Konkursie z wykorzystaniem więcej niż
Facebook,
c) prowadzą działania sprzeczne z prawem,
zachowaniem w interesy osób trzecich,

jednego konta w Serwisie

dobrymi obyczajami lub gdy godzą swym

d) prowadzą działania, co do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że mogą one
prowadzić do prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Konkursu,
e) prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzą w jego
wizerunek,
f) używają skryptów lub oprogramowania automatyzującego poruszanie się po Aplikacji
Konkursowej.
Decyzja Organizatora Konkursu o wykluczeniu z udziału w Konkursie jest ostateczna.
3) W przypadku zaistnienia zdarzenia siły wyższej lub innego zdarzenia, na które Organizator
nie ma wpływu, Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia, skrócenia, zawieszenia,
przerwania lub odwołania Konkursu. W takim przypadku Organizator poinformuje
Uczestników.
4) Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za:
a) problemy techniczne, w szczególności związane z działaniem dostawców usług
internetowych, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w
Konkursie,
b) połączenia internetowe, w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie
takiego połączenia mogące spowodować utratę lub zniszczenie treści przesłanych do Serwisu
Facebook drogą elektroniczną,
c) problemy wynikające z działania Serwisu Facebook,
d) szkody, jakie mogą wystąpić w systemach komputerowych Uczestników w związku z
interakcjami z Serwisem Facebook,

Usunięto:

e) sposób, w jaki Uczestnicy korzystają z udostępnionej im w Serwisie Facebook powierzchni
wirtualnej, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki i szkody spowodowane wpływem treści
umieszczonych przez Użytkowników w Serwisie Facebook,
f) naruszenie przez Uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich.
5) Organizator nie ponosi odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach dotyczących praw
Uczestników do korzystania z konta w Serwisie Facebooku.

Usunięto: ¶

[Reklamacje]
§ 6.
1) Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy winni
zgłaszać Organizatorowi na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednakże nie później niż w
terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu na adres Organizatora, z dopiskiem:
Konkurs Filmowy.
2) Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak
również dokładny opis i powód reklamacji.
3) Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie dłużej niż w ciągu 14 dni od
dnia ich otrzymania przez Organizatora.
4) Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.
5) Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym wysłanym na
adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
6) Wszelkie roszczenia z tytułu Konkursu zgłoszone po upływie terminu określonego w pkt.
1) nie będą rozpatrywane.
[Postanowienia dotyczące niniejszego Regulaminu]
§ 7.
1) Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych
mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia niniejszego
Regulaminu.
Usunięto:

2) Niniejszy Regulamin jest dostępny w przez cały okres trwania Konkursu na Stronie
Konkursowej, oraz w Aplikacji Konkursowej, z zastrzeżeniem sytuacji w których nastąpi
awaria Serwisu Facebook.
3) Regulamin Konkursu jest ponadto dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.
4) W przypadku zmian w Regulaminie, Organizator poinformuje o tym fakcie Uczestników
umieszczając odpowiednie informacje na Stronie Konkursowej, oraz w Aplikacji
Konkursowej.
5) Regulamin w wersji zmienionej obowiązuje od momentu opublikowania.
[Postanowienia Końcowe]
§ 8.

1) Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich
sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.
2) Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym
Konkursem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
3) Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem Uczestnika do wysokości
wartości przyznanej mu nagrody.
4) W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego.
5) Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.

