Regulamin konkursu organizowanego przez wydawnictwo Zwierciadło oraz markę Vichy
w numerze 09/2014

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURS 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:
525-22-22-636, zwana dalej Organizatorem.
1.2.

Konkurs trwa od 14 sierpnia 2014 r., godzina 00.00 do dnia 12 listopada 2014 r., godzina 24.00.

1.3.

Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polski.

2. ZASADY KONKURSU GŁÓWNEGO oraz KONKURSU DLA GŁOSUJĄCYCH
2.1 Konkurs składa się z dwóch części: Konkursu Głównego, skierowanego do kobiet spełniających kryteria
wskazane w pkt. 4.1 poniżej oraz z Konkursu dla Głosujących.
2.2 Aby wziąć udział w Konkursie Głównym należy w terminie od 14.08.14 r. do 17.09.14 r. pozostawić swoje
zgłoszenie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres: konkurs@zwierciadlo.pl, w temacie wpisując
„neokobieta” Informację o konkursie można również znaleźć na stronie www.zwierciadlo.pl
W treści zgłoszenia należy podać datę urodzenia oraz odpowiedzieć na pytanie:
„Jaka cecha charakteru pomogła Tobie w osiągnięciu życiowych celów?”
Treść zgłoszenia powinna zawierać nie więcej niż 2 500 znaków.
2.3. Z pośród prawidłowo nadesłanych zgłoszeń Komisja konkursowa, w skład której wejdą przedstawiciele
Organizatora oraz Firmy L’Oreal Polska w dniach 18-24.09.14 r. wyłoni 10 najciekawszych zdaniem Komisji
konkursowej przesłanych prac konkursowych biorąc pod uwagę oryginalność, wyjątkowość, kreatywność,
ciekawość
2.4. Wybrane przez Komisję konkursową 10 najciekawszych prac konkursowych zostanie opublikowane przez
Organizatora na portalu www.zwierciadlo.pl, spośród których uczestnicy Konkursu dla Głosujących od dnia 01.10.14
r. do dnia 12.11.13 r. będą mogli głosować na 5 najciekawszych ich zdaniem prac konkursowych Konkursu
Głównego.
2.5. Aby wziąć udział w Konkursie dla Głosujących należy oddać swój głos przy jednym, wybranym zgłoszeniu
konkursowym zaprezentowanym w serwisie www.zwierciadlo.pl, oraz podać swój adres mailowy. Czas trwania
głosowania od 01.10.14 r. do 12.11.14 r.
2.6. W przypadku, gdyby po zakończeniu głosowania uczestników Konkursu dla Głosujących dwie lub więcej prac
konkursowych miały taką samą liczbę głosów uprawniających je do udziału w kolejnym etapie Konkursu Głównego,
do etapu tego zakwalifikowane zostaną wszystkie w/w prace konkursowe.
2.7. Spośród 5 (z zastrzeżeniem pkt. 2.6 powyżej) finalistek, które uzyskały największą ilość głosów w głosowaniu
uczestników Konkursu dla Głosujących Jury konkursowe w ciągu siedmiu dni od zakończenia głosowania, zgodnie z
pkt. 2.5, wyłoni zwyciężczynię Konkursu Głównego - laureatkę najciekawszej pracy konkursowej.
2.8. 2.8. Przedstawiciel Jury konkursowego wyśle do laureatki Konkursu Głównego maila, na adres z którego zostało
wysłane zgłoszenie konkursowe z informacją o wygranej z prośbą o odesłanie przez laureatkę następujących
danych: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, numer telefonu komórkowego.
2.9. W przypadku braku odpowiedzi na maila w ciągu dwóch dni roboczych, braku potwierdzenia uczestnictwa w
Konkursie lub odmowy wskazania wszystkich danych, o których mowa w pkt. 2.8 powyżej, w w/w terminie
uczestniczka taka zostaje zdyskwalifikowana z Konkursu, a Jury konkursowe wyłania następną w kolejności
najciekawszą odpowiedź, aż do wyłonienia laureatki.
2.10. Wyniki Konkursu (Konkursu Głównego oraz Konkursu dla Głosujących), w tym pseudonim (nick) i/lub imię i
nazwisko zostaną opublikowane przez Organizatora na stronie internetowej www.zwierciadlo.pl do dnia 20.11.14
2.11. Zgłoszenia konkursowe niepełne lub nieprawidłowo wypełnione nie będą brały udziału w Konkursie.

3. NAGRODY W KONKURSIE
3.1. Nagroda w Konkursie Głównym składa się z dwóch części:
Nagrody głównej: dwuosobowy pobyt weekendowy z pakietem zabiegów SPA w Hotelu Sheraton w
Sopocie
Kwoty pieniężnej z przeznaczeniem na podatek od nagród w wysokości 409,99 zł
3.2. Szczegóły dotycząca pobytu i pakietu SPA
Zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym o podwyższonym standardzie Deluxe
2 noclegi w Sheraton Sopot Hotel ze śniadaniem w Restauracji Wave
2 obiadokolacje w Restauracji Wave
Zabieg pielęgnacyjny twarzy „Wieczna młodość” – 70 minut ( dla laureatki i osoby towarzyszącej )
Peeling na bazie soli morskiej i okład z aromatycznym olejkiem – 30 minut (dla laureatki i osoby towarzyszącej )
Sygnowany masaż Sheraton – 85 minut ( dla laureatki i osoby towarzyszącej )
Indywidualnie dobrane maski do ciała – 55 minut ( dla laureatki i osoby towarzyszącej )
Do dyspozycji strefa relaksacyjna SPA
Wstęp do Strefy Mokrej w trakcie pobytu ( dostęp do basenu, basenu z sopockimi solankami, łaźni parowej
Hammam, sauny fińskiej, łaźni solankowej, fontanny lodowej, grot deszczowych, tepidarium z podgrzewanymi
leżakami oraz siłowni)
3.3. Laureatka zobowiązuje się do realizacji nagrody w Konkursie Głównym w ciągu 6 miesięcy od daty otrzymania
nagrody /vochera
3.4. Voucher nie może być odsprzedany osobom trzecim
3.5. Laureatka osobiście rezerwuje pobyt w Hotelu Sheraton w Sopocie. Rezerwacja noclegu możliwa w miarę
dostępności pokoi hotelowych, tylko po potwierdzeniu z działem rezerwacji, Tel. 58 767 16 00
3.6. Laureatka osobiście rezerwuje powyższe zabiegi w Recepcji SPA, Tel. 58 767 19 00
3.7. Pozostałe finalistki Konkursu Głównego otrzymają nagrody pocieszenia w postaci zestawów kosmetyków marki
VICHY.
3.8. Dla pierwszych 100 osób biorących udział w Konkursie dla Głosujących, które oddadzą swój głos w wyborze 5
finalistek Konkursu Głównego przewidziano nagrody w postaci zestawów kosmetyków marki VICHY.

4. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
4.1.
Uczestnikiem Konkursu Głównego może być tylko kobieta, która w chwili przystąpienia do Konkursu ma
ukończone 45 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
4.2. Uczestnikiem Konkursu dla Głosujących może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność
do czynności prawnych.
4.3.

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, członkowie ich najbliższej rodziny
oraz inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu.

4.4.

Uczestnicy Konkursu Głównego mogą wysłać dowolną ilość zgłoszeń konkursowych, przy czym każde z nich
będzie traktowane jako jedno zgłoszenie w Konkursie.

4.5.

Uczestnicy Konkursu dla Głosujących mogą oddać jeden głos dziennie, podając swój adres mailowy w
zgłoszeniu.

4.6. Jedna osoba może wygrać tylko jedną nagrodę w Konkursie.
4.7.

Przez wysłanie formularza zgłoszeniowego do Konkursu uczestnik akceptuje treść Regulaminu oraz warunki
Konkursu opublikowane w treści ogłoszenia Konkursu i zobowiązuje się stosować warunki i zasady określone w
w/w ogłoszeniu oraz w Regulaminie dla przeprowadzenia Konkursu, którego niniejszy Regulamin dotyczy.

4.8.

Uczestnik Konkursu przesyłając zgłoszenie do Konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone
prawa autorskie do przesłanych prac konkursowych, które są przejawem indywidualnej twórczości o oryginalnym
charakterze i są wolne od roszczeń podmiotów trzecich oraz oświadcza, że uzyskał wszelkie zezwolenia lub
zgody prawem wymagane na korzystanie z przesłanych prac, o ile są one konieczne lub potrzebne dla ich
wykorzystywania przez Organizatora i/lub podmioty upoważnione w tym zakresie przez Organizatora. W
przypadku, gdyby oświadczenia, o których mowa powyżej okazały się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub
prawnym osoba, która nadesłała zgłoszenie, w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną
i całkowitą odpowiedzialność oraz oświadcza, że ureguluje wszystkie związane z tym faktem poniesione przez

Organizatora szkody. Ponadto, w sytuacji o której mowa powyżej, osoba ta podlega dyskwalifikacji z Konkursu i
zobowiązana jest do niezwłocznego zwrotu przyznanej przez Organizatora nagrody.
4.9.

Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne (nieograniczone ilościowo, czasowo i terytorialnie) oraz
nieodpłatne korzystanie w całości jak i w dowolnie wybranych fragmentach z jego pracy konkursowej (zgłoszenia)
przez Organizatora oraz firmy powiązane z Organizatorem kapitałowo lub osobowo w sposób pośredni lub
bezpośredni jak również przez podmioty wskazane przez Organizatora na wszystkich znanych polach
eksploatacji, a w szczególności:

a.

Utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką, w tym fotokopiowanie i mikrokopiowanie;

b.

Wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie we wszystkich wydaniach, niezależnie od formy, standardu,
systemu lub formatu, bez ograniczenia liczby nakładów, wydań oraz egzemplarzy; obejmuje to także prawo do
częściowego lub całkowitego przedruku (przed i po produkcji), w tym na fotokopiach, mikrokopiach i
mikroreprodukcjach, a także do powielania w inny sposób;

c.

Wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji oraz trwała lub
czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub w części dowolnymi środkami i w dowolnej formie;

d.

Wykorzystywanie do celów marketingowych, w tym reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Organizatora i
w/w podmiotów; obejmuje to również utrwalanie i zwielokrotnianie poligraficzne oraz wykorzystanie tych utrwaleń;
utrwalanie audiowizualne dowolną techniką niezależnie do standardu, systemu i formatu; nadanie za pomocą
wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy dowolnych środków technicznych, w tym nadawanie
za pośrednictwem satelity; nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą
nośników dźwięku i obrazu, w tym powielania, rozpowszechniania i odtwarzania nagrań, przekazywanie,
odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu, po utrwaleniu na nośnikach dźwięku
i/lub obrazu;

e.

Publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie
wybranym w tym w dowolnych – elektronicznym, cyfrowym itp. kanale komunikacji publicznej;

f.

Wprowadzanie do obrotu, rozpowszechnianie egzemplarzy oraz ich kopii. Uczestnik Konkursu udziela
Organizatorowi na podstawie niniejszego postanowienia zezwolenia na korzystanie z zależnych praw autorskich
na wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyżej, o ile dla eksploatacji ww. pracy konkursowej na tych
polach konieczne lub potrzebne jest stworzenie utworu zależnego, a także zezwolenia na udzielenie wzajemnego
i równoczesnego lub samodzielnego opracowania, przeróbki, adaptowania części lub całości w tym przez
nadawanie im różnego rodzaju form (zmienionej, skróconej, poszerzonej lub skondensowanej) z prawem do
reprodukowania na nośnikach zapisu (dyskietce, karcie pamięci, diapozytywie, slajdzie, mikrofilmie, fotokopii,
mikroreprodukcji, nośniku CD oraz DVD itp.) oraz z prawem do wykorzystania na nośnikach dźwięku i obrazu.
Uczestnik konkursu udziela również Organizatorowi zezwolenia na udzielanie dalszych licencji w zakresie
nabytych praw do ww. pracy konkursowej.

5. ODBIÓR NAGRODY
5.1. Organizator zobowiązuje się do przekazania vochera na pobyt w Sheraton Sopot Hotel do dnia 26.11.14
5.3.

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych laureatka Konkursu Głównego obciążona zostanie
podatkiem dochodowym z tytułu wygranej o wartości przekraczającej kwotę 760,00 zł, w wysokości 10% wartości
nagrody. Organizator w imieniu Laureatki odprowadzi podatek z tytułu wygranej do Urzędu Skarbowego.

5.4.

Za wygrane nagrody rzeczowe nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy, laureaci Konkursu nie mają
prawa scedować nagrody na inne osoby.

5.5.

Nie przekazanie nagrody w skutek nie podania danych osobowych i/lub teleadresowych, podania
nieprawidłowych danych lub braku aktualizacji danych przez laureata Konkursu, nie zrealizowanie nagrody w
Konkursie Głównym w terminie wskazanym w pkt. 3.4., nie przekazanie materiału zdjęciowego z realizacji
marzenia laureatki Konkursu Głównego i/lub uniemożliwienie wzięcia udziału w realizacji marzenia
przedstawicielom Organizatora, oznacza utratę prawa do nagrody, która to nagroda przechodzi na kolejnego
potencjalnego laureata.

5.6.

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, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Sądu
Rejonowego dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000067108, NIP: 525-22-22-636, w celu realizacji umowy przystąpienia do Konkursu i jego prawidłowego

przeprowadzenia. 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 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.
6. KOMISJA
6.1.

Do kontroli prawidłowości Konkursu powołana zostanie Komisja Konkursowa, w skład której wejdą
przedstawiciele Organizatora.

6.2.

Komisja będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego
Regulaminu.

7. REKLAMACJE
7.1.

Reklamacje związane z Konkursem będą przyjmowane przez Organizatora w formie pisemnej, na adres
Organizatora w Warszawie (00-324), przy ul Karowej 31 a w terminie 21 dni od daty zakończenia konkursu.

7.2.

Wszelkie reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, jak również dokładny opis reklamacji.

7.3.

Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Reklamacyjna.

7.4.

W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data stempla pocztowego na
reklamacji.

7.5.

Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną nie później niż w
terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

7.6.

Zainteresowani, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu
7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną.

7.7.

Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do
dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
8.1.

Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej
www.zwierciadlo.pl.

8.2.

Na życzenie uczestnika Konkursu, po przesłaniu przez niego zaadresowanej zwrotnie koperty ze znaczkiem,
organizator prześle kopię Regulaminu Konkursu.

8.3.

Dokonując zgłoszenia konkursowego, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w
niniejszym Regulaminie.

8.4.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego,
a w szczególności art. 919 – 921 Kodeksu Cywilnego.

