Regulamin konkursu head&shoulders na blogu www.facetemjestem.pl

§ 1. Konkurs
1. Konkurs, o którym mowa w niniejszym regulaminie (zwany dalej „Konkursem”) jest skierowany
do podmiotów: osoby fizyczne, będące konsumentami w rozumieniu art. 22 ustawy kodeks
cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), przebywające na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej (zwanych dalej „Uczestnikami”).
§ 2. Organizatorzy Konkursu
1. Organizatorem Konkursu jest Agencja Partner of Promotion Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
przy ul. Belgradzkiej 8 lok. 01, reprezentowana przez Pawła Trochimiuka – Prezesa Zarządu,
która działa w imieniu firmy Procter and Gamble DS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy
ul. Zabranieckiej 20 (NIP 521 328 98 95, REGON: 015731717, KRS 0000210289), zwana dalej
„Organizatorem”.
2. Fundatorem nagród w konkursie jest firma Procter & Gamble DS. Polska Sp. z o. o.
3. Przed wzięciem udziału w Konkursie każdy Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem.
Udział w Konkursie będzie równoznaczny z akceptacją Regulaminu Konkursu.
4. Regulamin Konkursu jest dostępny na blogu pod adresem www.facetemjestem.pl (zwanym
dalej „Blogiem”).
§ 3. Zasady konkursu
1. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na blogu www.facetemjestem.pl
(dalej: „Konkurs”). Konkurs skierowany jest do osób fizycznych, które w dniu jego rozpoczęcia
ukończyły 18 lat, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkują na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla obserwatorów bloga www.facetemjestem.pl.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Fundatora, Bloga oraz osoby
współpracujące z tymi podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy, a także
członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice
małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
4. Zadanie Konkursowe polega na wykonaniu przez obserwatorów bloga zdjęcia z produktem
marki head&shoulders albo zdjęcia własnej fryzurą oraz udostępnieniu go na Instagramie wraz z
hashtagiem „#PolskaWalczyZLupiezem”. W konkursie będą brały udział tylko poprawnie
oznaczone hashtagiem zdjęcia odpowiadające na zadany temat (dalej „Zgłoszenie”).
5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest posiadanie aktywnego konta w aplikacji Instagram.
6. Każdy Obserwator bloga www.facetemjestem.pl może przesłać więcej niż jedno Zgłoszenie.
Każdy z Obserwatorów może otrzymać maksymalnie jedną nagrodę w Konkursie.
7. Konkurs trwa od chwili publikacji posta „Łupież suchy i tłusty, jak z nim walczyć?” na blogu
www.facetemjestem.pl do 1 lipca 2015 r. do godz. 23:59
§ 4. Rozstrzygnięcie konkursu i zasady przyznawana nagród
1. Nagrodami w Konkursie są:
a. trzy nagrody główne w Konkursie każda w postaci smartwatcha Tomtom Runner w kolorze
szarym z GPS każdy o wartości 659,99 zł brutto (sześćset pięćdziesiąt dziewięć złotych
99/100 brutto),
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b. dziesięć nagród dodatkowych w Konkursie w postaci zestawów produktów head&shoulders
składających z siedmiu szamponów oraz trzech odżywek head&shoulders:
 szampon przeciwłupieżowy head&shoulders Classic Clean 200 ml,
 szampon przeciwłupieżowy z odżywką 2 w 1 head&shoulders Classic Clean 2in1 200 ml,
 odżywka przeciwłupieżowa head&shoulders Classic Clean 180 ml,
 szampon przeciwłupieżowy z odżywką 2 w 1 head&shoulders Menthol 2in1 200 ml,
 szampon przeciwłupieżowy head&shoulders Moisturizing Scalp Care 200 ml,
 odżywka przeciwłupieżowa head&shoulders Moisturizing Scalp Care 180 ml,
 szampon przeciwłupieżowy head&shoulders Soothing Care 200 ml,
 szampon przeciwłupieżowy head&shoulders Sensitive Scalp Care 200 ml,
 szampon przeciwłupieżowy head&shoulders Citrus Fresh 200 ml,
 odżywka przeciwłupieżowa head&shoulders Citrus Fresh 180ml
łącznej wartości 99,99 zł brutto (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 99/100 brutto).
2. Organizator oświadcza, że każda z nagród rzeczowych jest zwolniona z podatku dochodowego
od osób fizycznych na zasadzie art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych.
3. Spośród wszystkich Zgłoszeń Autor Bloga wybierze trzy, które uzna za najlepsze i którym przyzna
nagrody główne oraz dziesięć, które uzna za zasługujące na wyróżnienie nagrodą dodatkową
(łącznie zwani dalej „Zwycięzcami”).
4. Wykluczeniu z Konkursu podlegają zgłoszenia naruszające prawo lub dobre obyczaje,
a w szczególności zgłoszenia zawierające treści wulgarne, naruszające dobra osobiste
lub prawa własności intelektualnej innych osób, pornograficzne, obraźliwe, dyskryminujące
lub rasistowskie a także naruszające uczucia religijne.
5. Ocena dokonywana przez Autora Bloga w kontekście wyboru Zwycięzców będzie całkowicie
subiektywna.
6. Wyłonienie Zwycięzców przez Autora Bloga nastąpi nie później niż do godz. 23:59
dnia 1 lipca 2015 r.
7. Zwycięzcy zostaną wyłonieni, a ich lista opublikowana w poście „Łupież suchy i tłusty, jak z nim
walczyć?” na blogu www.facetemjestem.pl do godz. 23:59 dnia 3 lipca 2015 r.
8. Zwycięzcy powinni przesłać w terminie 7 dni od otrzymania wiadomości o wygranej w konkursie
dane teleadresowe zawierające co najmniej: imię i nazwisko, adres pocztowy z kodem, pod który
powinna zostać wysłana nagroda oraz nr telefonu komórkowego lub stacjonarnego i adres e-mail
na adres fjiosd@gmail.com. Po tym terminie Zwycięzca traci prawo do Nagrody.
9. Nie podanie którejkolwiek z informacji wskazanych w ust. 6 skutkuje utratą prawa do otrzymania
nagrody.
10. W przypadku, gdy Zwycięzca będzie jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków wskazanych
w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci prawa do nagrody, a w wypadku ujawnienia tego
faktu po jej doręczeniu osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu.
11. Nagrody zostaną przesłane Zwycięzcom przesyłką kurierską na adres i dane wskazane
w Zgłoszeniu w terminie do 21 dni roboczych od dnia wyłonienia Zwycięzców.
12. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na inne nagrody ani na ekwiwalent pieniężny.
13. Podczas wydania nagrody laureat będzie zobowiązany do okazania osobie wydającej nagrodę
dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość zwycięzcy (dowód osobisty, paszport,
dokument prawa jazdy).
14. Otrzymanie nagrody, o której mowa w ust. 1, Zwycięzca potwierdzi poprzez podpisanie protokołu
odbioru firmy kurierskiej bądź inna uprawniona do tego osoba.
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15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn
leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku podania błędnych danych, zmiany
danych Uczestnika, o której nie został poinformowany lub w przypadku niespełnienia przez
Uczestnika warunków, o których mowa w niniejszym Regulaminie. W takiej sytuacji nagroda
pozostają własnością Fundatora.
§ 5. Własność intelektualna
1. Wysyłając swoje Zgłoszenie, Uczestnik biorący udział w Konkursie oświadcza i potwierdza,
że zgłoszone do Konkursu zdjęcie jest jego własnością i zostało wykonane przez niego samego
oraz, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do zdjęcia, w tym prawo
do zgłoszenia zdjęcia w Konkursie, jak również, że uzyskał zgodę osób widocznych na zdjęciu
na publikację zdjęcia w Konkursie zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
2. Uczestnicy Konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Organizatora w przypadku
zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich praw wskutek
wykorzystania przez Organizatora opublikowanych prac konkursowych zgodnie z niniejszym
Regulaminem.
3. W przypadku naruszenia praw autorskich bądź dóbr osobistych osób trzecich przez Uczestnika
Konkursu, Organizator jest upoważniony do przekazania osobom trzecim, organom administracji
i innym upoważnionym instytucjom danych Uczestnika Konkursu. Dane te mogą być
wykorzystane przez wskazane powyżej podmioty do dochodzenia swoich praw.
4. Wysyłając swoje Zgłoszenie, Uczestnik biorący udział w Konkursie, wyraża zgodę na publikację
i rozpowszechnianie zdjęcia i jego wizerunku w materiałach wewnętrznych oraz na stronach
internetowych Organizatora oraz Fundatora, a także na profilu Facebook head&shoulders
www.facebook.com/HeadShouldersPolska.
5. Uczestnik udziela na rzecz Organizatora, licencji na korzystanie z pracy konkursowej
na terytorium całego świata, bez ograniczeń czasowych.
6. Licencja, o której mowa w zdaniu poprzednim obejmuje przede wszystkim prawo do:
a. trwałego lub czasowego zwielokrotnienia wykonanej pracy konkursowej w całości
lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w szczególności
poprzez wprowadzenie do pamięci komputera, a także poprzez jej wprowadzanie,
wyświetlanie, stosowanie, przekazywanie i przechowywanie,
b. tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian
w wykonanej pracy konkursowej,
c.

utrwalania i zwielokrotniania pracy konkursowej – wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy całości lub części pracy konkursowej, w tym techniką drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

d. obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których pracę konkursową utrwalono
– wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy całości
lub części pracy konkursowej,
e. rozpowszechniania
pracy konkursowej w inny sposób – publiczne wykonanie,
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie całości
lub części pracy konkursowej, a także publiczne udostępnianie całości lub części pracy
konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym.
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