REGULAMIN KONKURSU
„Wielka zabawa z nagrodami z okazji pierwszych urodzin marki
KREATIV!”
I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Organizatorem konkursu pod nazwą „Wielka zabawa z nagrodami z okazji pierwszych
urodzin marki KREATIV!”, zwanym dalej „Konkursem” jest Beliso Sp. z o.o.
z siedzibą w 03-982 Warszawa ul. Kosmatki 16, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000038797, posiadającą numery:
NIP 952-18-73-020, REGON 017355313, kapitał zakładowy 50 000 PLN, zwanym
w dalszej części Regulaminu „Organizatorem”.
1.2 Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią
promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną przewidzianą
w ustawie z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2009r., nr 201,
poz. 1540 z późn. zm).
1.3 Konkurs trwa od 15 września 2017 r. do 15 października 2017 r. i jest prowadzony
na terenie Polski.
1.4 Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne mające miejsce
zamieszkania w Rzeczpospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności
prawnych, prowadzące salon fryzjerski w dowolnej formie prawnej na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie, zwanymi
w dalszej części „Uczestnikami”.
1.5 W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak
i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz
członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie,
rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we
wspólnym pożyciu).
1.6 Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika
Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych
w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają
go do udziału w Konkursie. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora, na
stronie www Organizatora oraz u przedstawicieli handlowych Organizatora.
1.7 Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności
w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób
nagrodzonych, Organizator powoła komisję konkursową. W skład Komisji

Konkursowej wejdą osoby delegowane przez Organizatora. Decyzje podjęte przez
Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
II.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1 Warunkiem udziału w niniejszym konkursie jest:
a) zakup jednorazowy kosmetyków marki KREATIV na kwotę minimum 300 zł
netto (1+1) oraz zadeklarowanie udziału w konkursie u przedstawiciela
handlowego firmy Beliso Sp. z o.o. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.
np. Uczestnik dokonuje zakupu produktów KREATIV na kwotę minimalną 300 zł
netto, drugie tyle otrzymuje w gratisie tj. po 8 groszy za sztukę.
b) złożenie życzeń z okazji 1 urodzin marki za pomocą jednej z wybranych form.
Życzenia mogą być napisane na specjalnym formularzu konkursowym dostępnym
u przedstawiciela handlowego. Wypełniony formularz konkursowy można
przekazać bezpośrednio przedstawicielowi handlowemu lub przesłać skanem na
adres mailowy do przedstawiciela handlowego lub adres: m.ksiazek@beliso.eu w
wyznaczonym terminie.
c) podanie danych kontaktowych: imię, nazwisko, nazwa salonu, adres oraz
opcjonalnie adres email lub numer telefonu.
2.2 Formuła życzeń jest dowolna. Dopuszczalne są wszystkie formy literackie.
2.3 Życzenia powinny być wytworem autorskim. W konkursie mogą brać udział te
propozycje życzeń, które są wynikiem indywidualnej pracy twórczej Uczestnika i nie
naruszają praw osób trzecich.
2.4 Konkurs odbywać się będzie równolegle w dziewięciu grupach. Uczestnicy
przypisani zostaną do danej grupy na podstawie lokalizacji salonu fryzjerskiego
Uczestnika. Informacji o przynależności do danej grupy udzielają przedstawiciele
handlowi Organizatora.
III.

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

3.1 Spośród nadesłanych zgłoszeń spełniających warunki Regulaminu określone w pkt
2.1-2.3, Komisja Konkursowa wybierze 9 najbardziej kreatywnych życzeń, po
jednym z każdej grupy. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej przez
przedstawiciela handlowego.
3.2 Kryterium decydującym o wyłonieniu zwycięzców będzie oryginalność i kreatywność
złożonych życzeń z okazji 1 urodzin marki KREATIV.
3.3 W ciągu miesiąca od zakończenia konkursu tj. do 15 listopada 2017 r. wszystkim
zwycięzcom w konkursie zostaną wręczone nagrody.
3.4 Główną nagrodą w konkursie jest pakiet 2 voucherów dla 2 dwóch osób. Jeden
voucher obejmuje pobyt w wybranym miejscu dla dwóch osób, drugi zawiera
dodatkową atrakcję dla wybranego miejsca. Każdy voucher zawiera szczegółowy
zakres usług podczas pobytu, opis atrakcji dla wybranego miejsca oraz zawartych

świadczeń, a także sezonowość atrakcji. Aby zapewnić możliwość dostosowania
terminu do indywidulanych potrzeb Uczestników, na każdym voucherze znajduje się
numer telefonu na Infolinię Prezentową czynną 7 dni w tygodniu. Ważność nagrody
od dnia ich doręczenia zwycięzcom wynosi 12 miesięcy.
3.5 Każdy ze zwycięzców będzie miał możliwość wyboru jednej nagrody spośród
wszystkich propozycji wskazanych w pkt 3.6 Regulaminu, przy czym dojazd do
wybranego miejsca odbywa się we własnym zakresie. Decyzję o wyborze nagrody
należy przekazać przedstawicielowi handlowemu po otrzymaniu informacji o
wygranej maksymalnie w ciągu 5 dni od otrzymania wiadomości.
3.6 Nagrody w konkursie (opcje do wyboru):
3.6.1 Ekscytujący weekend w Hotelu Włoskim w Poznaniu. Atrakcja: kolacja w
ciemności.
3.6.2 Niezapomniany weekend w Willi Murka w Kazimierzu Dolnym. Atrakcja: lot
moto-paralotnią.
3.6.3 Relaksujący weekend w hotelu Czarny Potok w Zakopanem. Atrakcja:
rozbudowany pakiet SPA.
3.6.4 Romantyczny pobyt w Zamku w Lądku Zdrój. Atrakcja: zwiedzanie zamku z
przewodnikiem oraz relaks w zamkowym SPA.
3.6.5 Ekscytujący weekend we Wrocławiu. Atrakcja: kolacja w ciemności.
3.6.6 Aktywny weekend w Stadninie Koni Moszna pod Opolem. Atrakcja: dwie lekcje
jazdy konnej dla każdej z osób, zwiedzanie zamku Moszna, kolacja na zamku.
3.7 Salony, które przystąpią do Konkursu będą uprawnione do odebrania nagrody
gwarantowanej, którą jest zestaw kosmetyków Cece of Sweden. Nagroda
gwarantowana dotyczy pierwszych 100 zgłoszeń.
3.8 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany danej nagrody na inną o porównywalnej
wartości i funkcjonalności w przypadku, gdy z przyczyn od niego niezależnych,
przyznanie nagrody przewidzianej Regulaminem nie będzie niemożliwe.
3.9 Warunkiem wydania przez Organizatora nagród dla zwycięskich salonów jest brak
przeterminowanych należności wobec Organizatora w momencie Konkursu
w terminie rozstrzygnięcia konkursu. W przypadku niespełnienia tego wymogu
Organizator zostaje zwolniony z obowiązku wydania nagród zadłużonemu salonowi.
3.10
Organizator oświadcza, iż w ramach niniejszej Konkursu laureaci uzyskają
prawo do nabycia nagrody z pkt 3.6 i 3.7 z 99% rabatem.

IV.

PRAWA AUTORSKIE I DANE OSOBOWE

4.1 Administratorem danych osobowych jest Beliso Sp. z o.o. z siedzibą w 03-982
Warszawa ul. Kosmatki 16. Dane osobowe Uczestników konkursu podlegają ochronie
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2014 r., poz.1182 t.j.) i będą wykorzystywane wyłącznie w celu przeprowadzenia
konkursu. Każdy z Uczestników ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz

ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do
uczestnictwa w konkursie.
4.2 Laureaci konkursu zobowiązują się przenieść na Organizatora majątkowe prawa
autorskie do stworzonych przez siebie życzeń poprzez wypełnienie oświadczenia
w formie pisemnej. Przeniesienie praw autorskich nastąpi na wszystkich polach
eksploatacji, w tym uczestnik wyraża nieodpłatną zgodę na publikację swojego
wizerunku, imienia, nazwiska, nazwy salonu wraz z nazwą miasta, w którym salon się
znajduje, na like page’u marki Cece of Sweden na Facebook’u, na stronie
www.cece.pl oraz www.beliso.eu, w materiałach promocyjnych marki Cece of
Sweden.
4.3 Przeniesienie majątkowych praw autorskich nastąpi bez odrębnego wynagrodzenia.
Organizator będzie uprawniony do dalszego rozporządzania nabytymi prawami
autorskimi.

V.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1 Niniejszy regulamin wchodzi w życie 15września 2017 r.
5.2 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie
odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
5.3 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, o którym uczestnicy
zostaną powiadomieni.
5.4 Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora, na stronie internetowej
www.beliso.eu oraz u przedstawicieli handlowych.

Organizator konkursu
Beliso Sp. z o.o.

