REGULAMIN KONKURSU: PREZENT ŚWIĄTECZNY
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs Valentini. Uczestnicy mają
za zadanie udostępnienie postu na swojej tablicy, który pojawił się na fanpage’u marki Valentini
w dniu 26.12.16 o treści:
„ KONKURS
Prezentów bez liku, ale wciąż czegoś brakuje?
Mamy dla Was 3 kosmetyczki Valentini,
idealne na podróż, stylowe, wygodne oraz najlepsze gatunkowo!
Co zrobić, aby wygrać?
Udostępnij ten post oraz oznacz w komentarzu osobę, której chciałabyś podarować taki prezent
oraz uargumentuj dlaczego! ❤ Wygrywają 3 najlepsze oraz najbardziej kreatywne opisy!
Konkurs trwa do końca roku!
Czas start!
„
Uczestnicy mają również za zadanie oznaczyć w komentarzu pod postem osobę, której chcieliby
podarować prezent oraz uargumentowanie dlaczego.
§2
Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest AGA B.Orzechowska P.Orzechowski sp.j.
zwany dalej „Organizatorem”.
§3
Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu
Facebook.com. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany,
popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu
społecznościowego Facebook.
§4
Organizator oświadcza, że Konkursy nie są̨ grami losowymi, loteriami fantowymi, zakładami
wzajemnymi, loteriami promocyjnymi, grami, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą
przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540 z późn.
zm.).
§5
Konkurs trwa od 26.12.2016 od godz. 11:00 do 31.12.2016 r. do godz. 23:59.

UCZESTNICY KONKURSU
§6
Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, zamieszkujące terytorium
Rzeczypospolitej w trakcie trwania Konkursu, posiadające konto na serwisie Facebook, uzupełnione
prawdziwymi danymi, które w czasie trwania konkursu odpowiedzą w formie tekstowej w komentarzu
pod postem zamieszczonym na profilu Valentini na Facebooku, na pytanie „Komu i dlaczego
podarowałbyś kosmetyczkę od Valentini?”
§7
Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora.
§8

Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe
przekazane Organizatorowi przez wyłonionych laureatów Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji
Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia
prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest
dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.

ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU
§9
Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają Osoby Odpowiedzialne
powołane przez Organizatora (zwane w dalszej części niniejszego regulaminu również "Moderatorami").
§ 10
Aby przystąpić do Konkursu należy:
- udostępnić post
- odpowiedzieć na pytanie konkursowe – brana pod uwagę jest pierwsza odpowiedź udzielona
przez użytkownika
- - wygrywa najbardziej kreatywna argumentacja
§ 11
Wyniki Konkursu zostaną opublikowane w formie posta na Fanpage’u Organizatora
https://www.facebook.com/valentinifashion.
§ 12
Organizator zastrzega sobie prawo do ukrycia wpisów i nieuwzględnienia w Konkursie Prac
Konkursowych:
• niezgodnych z regulaminem portalu Facebook,
• niezgodnych z Regulaminem Konkursu lub niespełniających jego kryteriów,
• zawierających treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne, obraźliwe lub naruszające
obowiązujące przepisy prawa,
• naruszających prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, bądź dobra osobiste osób trzecich,
• zawierających logotypy bądź treści o charakterze reklamowym dotyczące jakichkolwiek towarów lub
usług innych niż Valentini.

NAGRODY
§ 13
W Konkursie w ramach nagrody przewidziano 3 kosmetyczki Valentini z kolekcji Valentini Colors o
numerze 0796.
§ 14
Nie jest możliwe odstąpienie lub przeniesienie przez Zwycięzcę Konkursu prawa do nagrody na rzecz
osoby trzeciej ani wymiana Nagrody na jej równowartość pieniężną.
§ 15
W celu otrzymania Nagrody, Zwycięzca będzie zobowiązany do przesłania do Organizatora swoich
danych niezbędnych do przekazania Nagrody w ciągu 7 dni pod rygorem utraty prawa do Nagrody.
PRAWA AUTORSKIE

Uczestnik Konkursu oświadcza, że tekst zgłoszony do konkursu został napisany samodzielnie przez
Uczestnika i jest wolny od praw i roszczeń́́ osób trzecich, w tym dotyczących praw autorskich i
pokrewnych oraz, że ponosi wobec Organizatora odpowiedzialność z tego tytułu, zwalniając go z
wszelkich roszczeń osób trzecich.
Z chwilą przekazania tekstu do konkursu Uczestnik udziela bez wynagrodzenia nieograniczonej
czasowo i terytorialnie niewyłącznej licencji do korzystania z Utworu (licencja w zakresie autorskich
praw majątkowych i praw pokrewnych) na następujących polach eksploatacji:
• utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzenie do pamięci komputera) tekstu dowolną techniką,
• publiczne udostępnienie tekstu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i
czasie przez siebie wybranym,
• Uczestnik upoważnia Organizatora do udostępnienia tekstu anonimowo.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 16
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie jego trwania. Informacja
o zmianach będzie umieszczona w profilu Valentini w serwisie Facebook.com. Zmiany wchodzą̨ w życie
z dniem ich ogłoszenia na profilu.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe w trakcie przesyłania treści
do zadania konkursowego na portalu społecznościowym www.facebook.com.
Koszty przesyłki nagród przyznanych w Konkursie ponosi Sponsor nagród.
Zasady Konkursu dostępne są na stronie www.valentini.pl
W przypadku naruszenia Regulaminu, osoby odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą
wykluczyć Uczestnika na każdym etapie Konkursu.
W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym
Regulaminie.
REKLAMACJE
§ 17
Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej lub w formie wiadomości
elektronicznej (e-mail). Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko, Facebook ID oraz
dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również opis i powód reklamacji.
§ 18
Reklamacje mogą być składane w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu (decyduje data
wysłania reklamacji przez Uczestnika) pod adresem:
• w przypadku reklamacji pisemnych: Aga B. Orzechowska, P. Orzechowski Sp. j., ul. Inżynierska 13,
81-512 Gdynia, Polska
• w przypadku reklamacji przesyłanych drogą elektroniczną: valentini@valentini.pl
§ 19
Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie
poinformowany pisemnie (na adres podany w reklamacji) lub mailowo, w terminie do 14 (czternastu) dni
od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

§ 20
Wszelkie pytania, komentarze lub skargi dotyczące Konkursu należy kierować do Organizatora, a nie do
portalu Facebook.

