REGULAMIN KONKURSU : „Zapachnij Jak Mężczyzna z Laboo i Old Spice”
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§1 INFORMACJE OGÓLNE
Strona www.drogerielaboo.pl/konkurs jest częścią serwisu
www.drogerielaboo.pl, odnoszą się do niego zasady obowiązujące w serwisie
www.drogerielaboo.pl, szczególnie polityka prywatności dostępna pod
adresem http://drogerielaboo.pl/polityka- prywatnosci
§ 2 KONKURS
Organizatorem Konkursu jest MS Services Sp. z o .o. z siedzibą w Krakowie
31-231 ul. Bociana 22 , NIP 679-278-19-20, zarejestrowana w Sądzie Rej. Dla
Krakowa-Śródmieścia XI Wydz.Gosp. KRS 0000177832 , kapitał zakładowy :
220.000,00 PLN reprezentowana przez Dyrektora dr Gerarda Nowackiego.
Konkurs ma charakter otwarty dla wszystkich osób pełnoletnich z
wyłączeniem pracowników MS Services Sp. z o .o. z siedzibą w Krakowie 31231 ul. Bociana 22 , NIP 679-278-19-20,zarejestrowana w Sądzie Rej. Dla
Krakowa-Śródmieścia XI Wydz.Gosp. KRS 0000177832 oraz członków ich
rodzin.
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE:
1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:
.

a) nabycie w sklepach Laboo, w okresie trwania Konkursu, min. 1 szt.
dowolnych produktów marki Old Spice („Towary Konkursowe”) za min.
15zł brutto. Dokumentem potwierdzającym nabycie Towarów
Konkursowych jest paragon fiskalny lub faktura (dalej „Dowód
Zakupu”). Do udziału w Konkursie nie uprawnia nabycie towarów
innych niż Towary Konkursowe.

.

b) oryginał dokumentu poświadczającego zakup min. 1 szt. produktów

marki Old Spice w sklepie Laboo za min.15 zł brutto należy zachować
do weryfikacji Organizatora Konkursu.
.

c) wypełnienie formularza konkursowego, który dostępny jest w zakładce
Konkurs na www.drogerielaboo.pl/konkurs . Formularz musi zostać
wypełniony w całości, łącznie z odpowiedzią na pytanie „Co robisz,
żeby czuć sie prawdziwym mężczyzną? Krótko uzasadnij.”

.

d) Przesłanie wypełnionego formularza, wraz z odpowiedzią na pytanie.

.

e) Utwory nadesłane na Konkurs muszą stanowić od początku do końca
oryginalną twórczość osoby biorącej udział w Konkursie, nie mogą być
obciążone prawami zależnymi lub ustanowionymi na rzecz osób
trzecich. Nadesłane prace nie mogą w żadnej swojej części stanowić
kopii lub fragmentu jakichkolwiek innych utworów.

. f) udostępnienie Organizatorowi Konkursu danych osobowych, adresu do
korespondencji oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych
osobowych.
. g) Zamieszczenie dzieła jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego
Regulaminu oraz Warunków Konkursu opublikowanych w treści
ogłoszenia Konkursu.
. h) Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z przeniesieniem
nieodpłatnie majątkowych praw autorskich do Utworu na Organizatora
bez ograniczeń czasowych lub terytorialnych oraz na wszystkich polach
eksploatacji wymienionych w ustawie Prawo Autorskie wraz
upoważnieniem do publikacji Utworu bez oznaczenia go imieniem i
nazwiskiem twórcy oraz z przeniesieniem praw do wykonywania praw
zależnych.

2.

Podczas przyznawania nagród będą brane pod uwagę wyłącznie
zgłoszenia, w których uczestnik wypełni wszystkie wymagane w
Regulaminie pola. Organizator nie odpowiada za brak możliwości
dokonania zgłoszenia z przyczyn niezależnych od Organizatora.

3.

Podczas przyznawania nagród będą brane pod uwagę wyłącznie
zgłoszenia osób, które podały adres na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej.

4.

O terminowości zgłoszenia się do Konkursu decyduje termin wpłynięcia
do Organizatora wypełnionego Formularza.

5.

Przesłane zgłoszenia nie mogą być wycofane.

6.

Lista Zwycięzców zostanie opublikowana w serwisie
www.drogerielaboo.pl/konkurs.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 10.06.2015r. O wyniku rozstrzygnięcia
poinformujemy Zwycięzców drogą mailową oraz na stronie
www.drogerielaboo.pl/konkurs
Organizator nie odpowiada za czynniki nie leżące po stronie Organizatora,
mogące wpłynąć na opóźnienie lub niedostarczenie informacji do Zwycięzcy.
7. Decyzja o wyłonieniu Zwycięzców jest ostateczna.
CZAS TRWANIA KONKURSU
Konkurs trwa w okresie od 08.04.2015- 04.05.2015 r.
PRZYZNAWANIE NAGRÓD:
Jury konkursowe powołane przez Organizatora wyłoni Zwycięzcę spośród
osób, które spełniły warunki Konkursu i nadesłały swoje zgłoszenia w
podanym w Regulaminie terminie, wybierając 3 najciekawsze odpowiedzi na
pytanie konkursowe.
NAGRODAMI W KONKURSIE SĄ:
- 3x Konsola MICROSOFT Xbox 360 4GB o wartości 600 PLN.

§ 3. POSTANOWENIA KOŃCOWE
1.
Do spraw nie ujętych w niniejszym Regulaminie, stosuje sie
odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych.
2.
Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu Konkursu
oraz zmiany daty i zasad ogłoszenia wyników Konkursu.
3.
Zgłoszenie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją
niniejszego Regulaminu.
4.
Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub zmiany zasad
Konkursu w każdym momencie jego trwania bez konieczności podawania
przyczyn.
5.
Osoby biorące udział w Konkursie wyrażają zgodę na umieszczenie
swoich danych osobowych w bazie danych Organizatora oraz na ich
przetwarzanie dla potrzeb konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29. 08. 1997 o
Ochronie Danych Osobowych.
Poprzez przetwarzanie danych na potrzeby konkursu rozumie się w
szczególności działania w celu opublikowania wyników Konkursu oraz
przekazania laureatom nagród konkursowych. Uczestnikowi Konkursu
przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
Organizator informuje, iż dane osobowe laureatów mogą zostać
opublikowane na stronach internetowych sieci Drogerii Laboo przy okazji
podawania wyników jego rozstrzygnięcia.
6.
Do spraw nieujętych w niniejszym Regulaminie, stosuje się
odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych. MS Services Sp. z o .o. zastrzega
sobie prawo zmiany zasad postanowień Regulaminu.
7. Sądem właściwym dla rozpatrywania wszelkich sporów jest sąd właściwy
dla MS Services Sp. z o.o.
8.

Zgłoszenie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją

niniejszego Regulaminu.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub zmiany zasad
konkursu w każdym momencie jego trwania bez konieczności podawania
przyczyn.

