Regulamin konkursu: "Lato ze Zwierciadłem" 8/2014
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POSTANOWIENIA OGÓLNE:
Organizatorem konkursu „Kryształki Zwierciadła” zwanego dalej „Konkursem”, jest
„Wydawnictwo Zwierciadło” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-324, ul. Karowa 31A,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000067108, NIP: 525-2222-636, zwana dalej Organizatorem.
Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej
zwanym: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na www.zwierciadlo.pl.
Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność
do czynności prawnych i uprawniona do użytkowania telefonu komórkowego w sieci
Orange, Era, Plus i Play. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą
wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody opiekuna prawnego lub
przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.
W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i realizatorów oraz inne osoby
współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również członkowie rodzin w/w
pracowników i współpracowników.
Nagrodami przeznaczonymi dla laureatów Konkursu są:

A) 10 zestawów kosmetyków marki YOSKINE o wartości 246 zł brutto każdy.
B) 5 zegarków ELIXA BEAUTY marki APART, o wartości 510 zł brutto każdy
C) 1 samochód LANCIA VOYAGER marki LANCIA do testowania * oraz zestaw gadżetów o
wartości 750 zł brutto.
D) 3 pary okularów przeciwsłonecznych DOLCE & GABBANA, o wartości 490.36 zł brutto.
E) 6 zestawów do makijażu marki Bobbi Brown, o wartości 415 zł każdy.
F) 20 zestawów (zapachów dla niej i dla niego) MEXX SUMMER o wartości 120 zł brutto.
G) 3 zestawy dermo kosmetyków do pielęgnacji włosów marki REVALID oraz zaproszenia na
metamorfozę włosów do salonu Maniewski Hair & Body (Warszawa lub Kraków), o
wartości 600 zł brutto każdy zestaw nagród**.
*Termin testowania samochody 27.08.-10.09. 2014r.
Na prośbę laureata konkursu termin testowania samochodu może ulec zmianie, po
uprzednim uzgodnieniu z Firma fundująca nagrodę. SPECYFIKACJA MODELU
TESTOWANEGO MOŻE ODBIEGAĆ OD PREZENTOWANEGO W LAYOUCIE KONKURSU (w
szczególności, gdy zostanie zmieniony termin testowania).
Samochód posiadają obowiązkowe ubezpieczenie OC.
Laureatem konkursu może być tylko osoba posiadająca prawo jazdy min 2 lata.
** Termin oraz miejsce wykonania metamorfozy włosów do uzgodnienia indywidualnie z
laureatem po ogłoszeniu wyników konkursu.
1.7. Realizatorem technologicznym i telekomunikacyjnym (sms) Konkursu jest Avantis S.A.
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ZAŁOŻENIA KONKURSU
2.1.
Konkurs będzie przeprowadzony na łamach miesięcznika „Zwierciadło” nr 8/2014
2.2.
Konkurs będzie trwał w dniach od 17.07.2014r. do 12.08.2014
2.3. Rozwiązanie Konkursu zostanie ogłoszone na www.zwierciadlo.pl.
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Aby wziąć udział w konkursie należy odpowiedzieć na pytanie „Jaki jest Twój pomysł na
spędzanie wakacji?”, przesłać zgłoszenie konkursowe za pośrednictwem SMS-a na numer
7255 (koszt wysłania jednej wiadomości SMS na numer 7255 to 2,46 zł brotto) o treści
ZW.symbol nagrody.twoja odpowiedź, zgodnie ze schematem podanym na łamach
miesięcznika „Zwierciadło” nr 8/2014. Komisja Konkursowa wybierze odpowiedzi, które
uzna za najbardziej oryginalne i kreatywne.
Spośród osób, które oddały głos w konkursie zgodnie z postanowieniami niniejszego
regulaminu, Komisja Konkursowa: wyłoni 34 laureatów, do których przedstawiciel Komisji
Konkursowej wyśle SMS’a za pomocą specjalnego programu komputerowego z informacją
o wygranej. Warunkiem uzyskania prawa do nagrody jest przesłanie przez uczestnika
danych mailem, umożliwiających identyfikację kandydata. Uczestnik przesyła swoje dane
na potrzeby odbioru nagrody oraz ogłoszenia o wynikach Konkursu, na adres wskazany w
SMS’ie informującym o wygranej.
W przypadku braku odpowiedzi na SMS’a w ciągu dwóch dni roboczych, braku
potwierdzenia uczestnictwa w Konkursie, niepoprawnej treści SMS-a lub odmowy
wskazania danych umożliwiających identyfikację uczestnika Konkursu, przedstawiciel
Komisji Konkursowej wybierze kolejną osobę, aż do wyłonienia laureata.
Jedna osoba może wygrać tylko 1 nagrodę w danym konkursie.(dotyczy to zarówno
członków rodziny oraz osób zamieszkałych pod tym samym adresem)
Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu jest
równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika oświadczenia w przedmiocie akceptacji
niniejszego Regulaminu.
Dane osobowe uczestników konkursu w zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania,
numer telefonu komórkowego oraz adres e-mail będą przetwarzane przez organizatora
konkursu, tj. Wydawnictwo Zwierciadło” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-324, ul.
Karowa 31A w celu realizacji umowy przystąpienia do konkursu i jego prawidłowego
przeprowadzenia lub marketingu własnych produktów organizatora konkursu.
Gwarantujemy prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak
również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz
ich brak uniemożliwia w przypadku wygranej dostarczenie do zwycięzcy nagrody. Dane
osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Regulamin konkursu do wglądu w
siedzibie organizatora. Akceptując Regulamin Uczestnicy wyrażają zgodę na otrzymywanie
informacji o innych akcjach drogą SMS-ową lub mailową. Dane osobowe uczestników
konkursu będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Organizator
informuje, iż dane osobowe laureatów konkursu zostaną opublikowane na stronie
internetowej Organizatora (www.zwierciadlo.pl) w ramach rozwiązania konkursu.

PRZYZNAWANIE NAGRÓD:
Laureaci wyłonieni zostaną w wyniku realizacji procedury opisanej w punkcie 3 w terminie
do 14 dni po zakończeniu konkursu.
4.2. Laureaci powiadomieni zostaną o wygranej SMS-em w terminie najpóźniej do dnia 15 maja
2014 roku
4.3. Nagrody do poszczególnych laureatów wysłane zostaną pocztą lub przesyłką kurierską na
koszt Organizatora pod adres zamieszkania wskazany przez laureata w mailu wg procedury
opisanej w punkcie 3.
4.4. W przypadku, nie podjęcia przez laureata nagrody w terminie 14 dni od dnia postawienia
jej do dyspozycji laureata, prawo do nagrody wygasa.
4.5. Organizator zastrzega, że nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.
5.
KOMISJA

5.1.

Do kontroli prawidłowości Konkursu powołana zostanie Komisja Konkursowa w skład której
wejdą: Karolina Siewierska-Kołodziej, Monika Summer-Brason, Kinga Łożewicz
5.2. Komisja będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań
wynikających z niniejszego regulaminu.
6.
REKLAMACJE
6.1. Reklamacje związane z Konkursem będą przyjmowane przez Organizatora wyłącznie w
formie pisemnej, na adres Organizatora w Warszawie (00-324), przy ul Karowej 31 a w
terminie 7 dni od daty zakończenia konkursu.
6.2. Wszelkie reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, datę i numer
telefonu, z którego wysyłano sms’a, jak również dokładny opis reklamacji.
6.3. Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Reklamacyjna.
6.4. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data
stempla pocztowego na reklamacji.
6.5. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną nie
później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
6.6. Zainteresowani, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym
najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną.
6.7. Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.
7.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
7.1. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie
internetowej www.zwierciadlo.pl.
7.2. Na życzenie uczestnika Konkursu, po przesłaniu przez niego zaadresowanej zwrotnie
koperty ze znaczkiem, organizator prześle kopie regulaminu Konkursu.
7.3. Dokonując zgłoszenia konkursowego, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady
Konkursu zawarte w niniejszym regulaminie.
7.4. W przypadku mniejszej liczby laureatów niż nagród konkursowych Organizator zastrzega
sobie prawo innego rozdysponowania nagrodami Konkursu.
7.5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały
przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919 – 921 Kodeksu Cywilnego.
7.6. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:
7.6.1. zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w
stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia
zdarzeń losowych w tym siły wyższej,
7.6.2. nie doręczenie Uczestnikowi nagrody spowodowane nie podaniem przez Uczestnika
danych adresowych lub błędnym ich podaniem.
7.6.3. świadczone przez Pocztę Polską i firmy kurierskie usługi pocztowe.
7.7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w
przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na
organizowanie Konkursu.
7.8. Operatorzy GSM odpowiadają wyłącznie za świadczenie usług telekomunikacyjnych.

