REGULAMIN KONKURSU : „Zabłyśnij w karnawale!”
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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 Laboo Sp. z o.o. spółka komandytowo -akcyjna z siedzibą w
Częstochowie 42-200, ul. Dąbrowskiego 8/20 KRS: 0000370199 NIP: 5732815307. Konkurs ma
charakter otwarty dla wszystkich osób pełnoletnich z wyłączeniem pracowników Laboo Sp. z o.o. z
spółka komandytowo -akcyjna z siedzibą w Częstochowie 42-200, ul. Dąbrowskiego 8/20
KRS: 0000370199 NIP: 573281530 oraz członków ich rodzin.
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE:
1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest
a) wypełnienie formularza konkursowego, który dostępny jest w wersji elektronicznej w zakładce
Konkurs na www.drogerielaboo.pl/konkurs
b) przesłanie zdjęcia wykonanego przez siebie makijażu karnawałowego. Dzieła nadesłane na
Konkurs muszą stanowid od początku do kooca oryginalną twórczośd osoby biorącej udział w
Konkursie, nie mogą byd obciążone prawami należnymi lub ustanowionymi na rzecz osób trzecich.
Nadesłane prace nie mogą w żadnej swojej części stanowid kopii lub fragmentu jakichkolwiek innych
dzieł lub dzieła.
c) udostępnienie Organizatorowi Konkursu danych osobowych, adresu do korespondencji oraz
wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
d) Zamieszczenie dzieła jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu oraz warunków
Konkursu opublikowanych w treści ogłoszenia Konkursu.
e)wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikacje dzieła.

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 np. ze względu na czasowe usterki
serwera.
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 byd wycofane.
6. Lista Zwycięzców zostanie opublikowana w serwisie www.drogerielaboo.pl/konkurs.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 20.02.2013 r. 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 wpłynąd na
opóźnienie lub niedostarczenie informacji do Zwycięzcy.
CZAS TRWANIA KONKURSU
7. Decyzja o wyłonieniu Zwycięzców jest ostateczna.
Konkurs trwa w okresie od 30.01.2013 do 12.02.2013

PRZYZNAWANIE NAGRÓD:
Jury konkursowe powołane przez Organizatora wyłoni Zwycięzcę spośród osób, które
spełniły warunki Konkursu i nadesłały swoje zgłoszenia w podanym w Regulaminie
terminie.
NAGRODĄ W KONKURSIE JEST:
Dla 8 najciekawszych prac zestawy kosmetyków marki Gosh. Prace zostaną wybrane przez jury.
22§ 3. POSTANOWENIA KOOCOWE
1. Do spraw nie ujętych w niniejszym Regulaminie, stosuje się 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. Osoby wypełniające Formularz jednocześnie wyrażają zgodę, że z chwilą Zgłoszenia

przekazują nieodpłatnie na rzecz Organizatora wszelkie prawa autorskie majątkowe do
eksploatacji zgłoszonych projektów na wszelkich polach eksploatacji oraz wyrażają
zgodę na dowolną ich modyfikację.
4. Zgłoszenie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
Regulaminu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub zmiany zasad Konkursu w
każdym momencie jego trwania bez konieczności podawania przyczyn.
6. 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 zostad opublikowane na stronach internetowych sieci Drogerii
Laboo przy okazji podawania wyników jego rozstrzygnięcia.
7. Do spraw nie ujętych w niniejszym Regulaminie, stosuje się odpowiednio przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Laboo Sp. z o.o. SKA zastrzega sobie prawo zmiany zasad postanowieo Regulaminu.
8. Sądem właściwym dla rozpatrywania wszelkich sporów jest sąd właściwy dla Laboo
Sp. z o.o. SKA
9. 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.

