R E G U L A M I N KONKURSU
„Wygraj komplety biżuterii oraz zestawy kosmetyków L’Oreal Paris”

1. Zasady ogólne
1.1. Organizatorem konkursu („Konkurs”) jest Blueberry Group Sp. z o.o. S.K.A z siedzibą w Warszawie,
przy ul. Szpitalnej 8a , 00-131 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000422660 (zwany dalej „Blueberry” lub „Organizatorem”).
1.2. Konkurs ma na celu uatrakcyjnienie zakupów w punktach sprzedaży Super-Pharm.
1.3. Zadaniem konkursowym jest działanie uczestnika, polegające na dokonaniu w czasie trwania akcji
zakupu z kartą LifeStyle w dowolnym sklepie Super-Pharm produktu do makijażu od L’Oreal Paris
oraz zachowanie oryginału dowodu zakupu (paragonu) a następnie pozostawienie opinii o zakupionym
produkcie na stronie www.klublifestyle.pl.
1.4. Konkurs obowiązuje we wszystkich placówkach Super-Pharm na terenie Polski.
1.5. Konkurs trwa od dnia 13.08.2013 do 30.09.2013r. Zgłoszeń do konkursu można dokonywać w okresie
od dnia 13.08.2013r. do dnia 31.08.2013r.

2.

Warunki uczestnictwa w konkursie „Wygraj komplety biżuterii oraz zestawy kosmetyków L’Oreal
Paris”
2.1. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne, a udział w nim mogą wziąć wyłącznie osoby fizyczne
mające co najmniej 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będące lub mogące być członkami Klubu LifeStyle.
2.2. Uczestnikiem Konkursu nie może być osoba będąca pracownikiem lub współpracownikiem
Organizatora, a także pracownicy lub współpracownicy podmiotów będących stroną umów
cywilnoprawnych zawieranych z Organizatorem, w tym pracownicy sklepów Super-Pharm,
lub pracownicy lub współpracownicy spółek zależnych od Organizatora; pracownicy lub
współpracownicy podmiotów które brały udział w organizowaniu i przeprowadzeniu Konkursu; osoby
najbliższe wobec osób wymienionych powyżej, przez które rozumie się małżonków, wstępnych,
zstępnych, rodzeństwo, powinowatych do drugiego stopnia, osoby pozostające w stosunku
przysposobienia lub ich małżonków.
2.3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
-

posiadanie przez uczestnika karty Klubu LifeStyle;

-

dokonanie w czasie trwania akcji jednorazowo zakupu z kartą LifeStyle w dowolnym sklepie
Super-Pharm produktu do makijażu od L’Oreal Paris

oraz zachowanie oryginału dowodu

zakupu (paragonu).
-

wypełnienie w całości formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.klublifestyle.pl
w zakładce Konkurs, wpisując w formularzu: imię, nazwisko, adres e-mail, numer paragonu,
numer karty LifeStyle.

-

kreatywne dokończenie zdania „Lubię zakupiony produkt, bo…”

2.4. Dowód zakupu (paragon) musi mieć datę z przedziału 12.08. 2013- 31.08. 2013 Wzór numeru dowodu
zakupu (paragonu), który należy wpisać w zgłoszeniu przedstawia Załącznik nr 1 niniejszego
Regulaminu.
2.5. Poprzez nazwę sklepu rozumie się nazwę Centrum handlowego, w którym znajduje się sklep
Super-Pharm lub adres sklepu (miasto, ulica).
2.6. Jeden numer dowodu zakupu upoważnia do wysłania jednego zgłoszenia do Konkursu. Wysłanie
kolejny raz tego samego numeru paragonu będzie traktowane jako zgłoszenie nieprawidłowe.
2.7. Jedna osoba może wielokrotnie wysyłać zgłoszenia do konkursu pod warunkiem spełnienia
każdorazowo warunków uczestnictwa określonych w pkt. 2.3 Regulaminu.
2.8. Uczestnik Konkursu oświadcza, że jest autorem nadesłanej przez siebie wypowiedzi i przenosi
na Organizatora konkursu wszelkie autorskie prawa majątkowe, w myśl pkt 5 poniżej.

3.

Nagrody i sposób ich przyznania
3.1. Zwycięzcami konkursu zostaną autorzy najciekawszych zgłoszeń, wyłonieni przez Komisję
konkursową. Pod uwagę będą brane pomysłowość oraz oryginalność zgłoszeń.
3.2. Konkurs trwa od dnia 13.08.2013 do 31.08.2013 do godziny 23:59.
3.3. Osoba zgłaszająca swój udział w Konkursie potwierdza zapoznanie się z Regulaminem i jego
warunkami,

którego

pełna

treść

dostępna

jest

w

Sklepach

i

na

stronie

internetowej

www.klublifestyle.pl.
3.4. Nagrodami w konkursie są:
• 3 nagrody główne o wartości 300 zł w postaci zestawów: biżuterii APART (zawieszka, łańcuszek)
oraz kosmetyków L’Oréal Paris;
• 45 nagród pocieszenia o wartości 200 zł każdy w postaci zestawów kosmetyków L’Oréal Paris przy
czym zestawy kosmetyków mogą się od siebie różnić.
3.5. Zwycięzców konkursu wyłoni komisja konkursowa, zwana dalej „Komisją Konkursową”. Komisja
Konkursowa dokona wyboru, według swojego uznania, spośród wszystkich zgłoszeń 3 najlepszych
odpowiedzi, których autorzy otrzymają po 1 nagrodzie głównej. Ponadto, Komisja Konkursowa
dokona wyboru kolejnych 45 odpowiedzi, których autorzy otrzymają nagrody pocieszenia.
3.6. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej w ciągu 14 dni od daty zakończenia konkursu.
3.7. Poinformowanie zwycięzców o przyznaniu nagrody nastąpi za pomocą e-maila, informacja zostanie
wysłana na adres e-mail podany przez uczestnika w zgłoszeniu.
3.8. Zwycięzca w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o wygranej powinien przesłać skan lub zdjęcie
paragonu,

potwierdzający

dokonanie

zakupu

(warunek

konieczny)

oraz

dokładny

adres

korespondencyjny, na który powinna zostać wysłana nagroda.
3.9. Nagroda zostanie przesłana w ciągu 14 dni od otrzymania adresu korespondencyjnego oraz
skanu/zdjęcia paragonu.
3.10. Paragon budzący wątpliwość co do jego oryginalności lub nieczytelny zostaje odrzucony, a Zwycięzca,
który nadesłał taki dowód traci prawo do nagrody. Brak oryginału paragonu dyskwalifikuje Zwycięzcę.
3.11. W przypadku, gdy po 7 dniach od wysłania informacji o nagrodzie zwycięzca nie prześle adresu
korespondencyjnego i skanu lub zdjęcia paragonu traci prawo do nagrody.

3.12. Dane zwycięzcy w postaci imienia i nazwiska mogą zostać opublikowane na stronie
www.klublifestyle.pl.
3.13. Zwycięzca nie może przenieść praw do odebrania przyznanej nagrody na osoby trzecie. Nagrody nie
podlegają wymianie na gotówkę lub innego rodzaju świadczenia.
3.14. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony przez organizatora wyłącznie spośród osób spełniających
warunki określone w niniejszym Regulaminie.

4.

Komisja Konkursowa
4.1. Organizator powoła trzyosobową Komisję Konkursową, która sprawować będzie nadzór nad
prawidłowością urządzania Konkursu. W skład Komisji Konkursowej wchodzą następujące osoby:
Pani/Pan __________________________________________;
Pani/Pan __________________________________________;
Pani/Pan __________________________________________;
4.2. Komisja Konkursowa wyłoni zwycięzców Konkursu, a ponadto będzie nadzorować wykonanie przez
Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
4.3. Komisja Konkursowa będzie organem przeprowadzającym postępowanie reklamacyjne.

5.

Reklamacje
5.1. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z Konkursem lub akcją promocyjną
„Wygraj komplety biżuterii oraz zestawy kosmetyków L’Oreal Paris”.
5.2. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące Konkursu, muszą być złożone na piśmie w ciągu 14 dni
od zakończenia Konkursu na adres siedziby Organizatora. Reklamacje powinny zostać doręczone
do Organizatora nie później niż do dnia 16 września 2013 roku.
5.3. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego, z zastrzeżeniem,
że pod uwagę będą brane przesyłki zawierające datę stempla pocztowego zgodną z powyższym
terminem.
5.4. Reklamacja powinna zawierać dane uczestnika: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail
oraz przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem. Reklamacje niespełniające warunków, o których
mowa w zdaniu poprzednim nie będą rozpatrywane.
5.5. Organizator dołoży najwyższych starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 (czternastu)
dni od dnia ich otrzymania. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji niezwłocznie
za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub
pocztą.

6.

Prawa autorskie i ochrona danych osobowych
6.1. Uczestnicy oświadczają i ponoszą wszelką odpowiedzialność za to, że korzystanie przez Organizatora
z odpowiedzi nadesłanej w związku z Konkursem nie będzie naruszało praw, a w szczególności praw
autorskich, osób trzecich. Organizator zastrzega sobie prawo korzystania i publikacji odpowiedzi
przysłanej przez Uczestników bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych na wszelkich polach
eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych bez odrębnego

wynagrodzenia. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia będzie rościć
sobie prawa do nadesłanej przez niego wypowiedzi
6.2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926
z późn. zm.) na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców oraz wydania nagród.
6.3. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane mogą być powierzone do przetwarzania
podmiotom działającym na zlecenie Organizatora w związku z Konkursem.
6.4. Udostępnienie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu
wzięcia udziału w Konkursie, w tym do otrzymania nagrody.

Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach
określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

7.

Postanowienia końcowe.
7.1. Niniejszy regulamin dostępny jest w punktach biorących udział w akcji promocyjnej oraz siedzibie
Organizatora.
7.2. Uczestnik biorąc udział w Konkursie potwierdza, że jest świadomy, iż o wygranej nagrodzie
nie decyduje przypadek lecz działanie Uczestnika.
7.3. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem
nieprawdziwych danych, bądź innego typu nieprawidłowości leżących po stronie Uczestników.
7.4. Regulamin ważny od dnia 13.08.2013 r.
7.5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika warunków Konkursu
określonych w Regulaminie. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad,
jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
7.6. Nagroda w Konkursie zostanie wydana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku
o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2012r., poz. 361) tj. po potrąceniu przez
Organizatora kwoty podatku w wysokości 10% wartości całej nagrody i wpłaceniu go na rachunek
właściwego Urzędu Skarbowego.
7.7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego, a w szczególności dotyczące przyrzeczenia publicznego.

Załącznik nr 1:
Umiejscowienie numeru paragonu

