
KONKURS: STYLIZACJA ZIMOWO-SYLWESTROWA

1.1. Konkurs, o którym mowa w niniejszym regulaminie (zwany dalej „Konkursem”) jest 
skierowany do osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy kodeks 
cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.),przebywających na terenie Rzeczpospolitej 
Polskiej (zwanych dalej„Uczestnikami”).

2.      Organizatorzy Konkursu

2.1. Organizatorem Konkursu jest autorka bloga loveliness.pl , właściciel firmy Agata Michalik-
Staniszewska loveliness.pl.

2.2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Nesperta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 
siedzibą w Luboniu przy ul. Tadeusza Rejtana 12 A, 62-030 Luboń.

2.3. Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem. Udział w Konkursie będzie równoznaczny z 
zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptacją Regulaminu Konkursu.

2.4. Regulamin Konkursu jest dostępny na loveliness.pl.

3.      Zasady Konkursu

3.1. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na blogu loveliness.pl. Konkurs 
skierowany jest do Uczestników, którzy w dniu jego rozpoczęcia ukończyli 18 lat, posiadają pełną 
zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3.2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Fundatora 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.

3.3. Zadanie Konkursowe polega na spełnieniu następujących warunków: 
- zapoznanie się z regulaminem, 
- wykonanie stylizacji zimowej, sylwestrowej lub zimowo-sylwestrowej
- wykonanie fotografii przygotowanej stylizacji 
- dodaniu w komentarzu na blogu, w poście konkursowym zdjęcia/zdjęć przygotowanej stylizacji.
 
W ramach Konkursu Uczestnik może dokonać maksymalnie trzech Zgłoszeń (tj. może w trzech 
odrębnych komentarzach zgłosić trzy różne stylizacje). W ramach jednego zgłoszenia Uczestnik 
może przesłać maksymalnie trzy zdjęcia tej samej stylizacji. Fotografia nie może zawierać 
produktów ani logotypów marek. Jedna fotografia może zawierać tylko jedną parę dłoni. Fotografia
nie może być poddana żadnej manipulacji komputerowej.

3.4. Konkurs będzie trwał w dniach 21.12.2016-08.01.2017 r. do godziny 23:59

3.5. Nagrodami w konkursie są: 

Nagroda główna za I miejsce: Zestaw Semilac Individual LED, stylograf, sonda oraz Semi Flash. 
Nagroda za drugie miejsce 3 dowolne lakiery hybrydowe, sonda oraz Semi Flash. 
Nagroda za trzecie miejsce 3 dowolne lakiery hybrydowe, sonda oraz Semi Flash. 
Nagroda za czwarte miejsce 3 dowolne lakiery hybrydowe, sonda oraz Semi Flash.



4.      Rozstrzygnięcie Konkursu i zasady przyznawania nagród
 
4.1. Wyłonienie zwycięzcy przez Autora Bloga nastąpi nie później niż w ciągu 3 dni od zakończenia
Konkursu.

4.2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane w poście konkursowym na blogu loveliness.pl 

4.3. Po wyłonieniu Zwycięzców powinni się oni skontaktować z Autorem bloga poprzez adres e-
mail loveliness.pl@gmail.com, nie później niż w terminie do 3 dni od ogłoszenia wyników. Po tym 
terminie laureat nagrody traci do niej prawo.

4.4. Treść wiadomości powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres pocztowy, pod który 
powinna zostać wysłana nagroda oraz numer telefonu komórkowego dla kuriera.

4.5. Niepodanie którejkolwiek z informacji wskazanych w punkcie 4.5. skutkuje utratą prawa do 
otrzymania nagrody.

4.6. W przypadku, gdy zdobywcą Nagrody będzie jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków 
wskazanych w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci prawa do nagrody jako osoba 
nieuprawniona, a w wypadku ujawnienia tego faktu po jej doręczeniu osoba ta będzie zobowiązana 
do jej zwrotu.

4.7. Nagrodami w konkursie są: I MIEJSCE Zestaw Semilac Individual LED, stylograf, sonda oraz 
Semi Flash, II, III, IV  MIEJSCE: 3 dowolne lakiery hybrydowe, sonda oraz semi flash.

4.8. Organizator oświadcza, że nagroda rzeczowa 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.

4.9. Nagroda w Konkursie nie podlega wymianie na inne nagrody ani na ekwiwalent pieniężny.

4.10. Nagroda zostanie przesłana zwycięzcy za pośrednictwem kuriera lub poczty na adres i dane 
wskazane w treści wiadomości, o której mowa w punkcie 4.4. Regulaminu.

5.      Przetwarzanie danych osobowych i prawa autorskie

5.1. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych 
uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, a także na opublikowanie 
swojego nicku, lub imienia i nazwiska na blogu loveliness.pl. Dane osobowe uczestników 
Konkursu oraz przekazane przez Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach niezbędnych 
do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagrody oraz nie będą przetwarzane do innych celów.

5.2. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Uczestników Konkursu jest 
Organizator Konkursu, Autor Bloga oraz fundator nagród, firma Nesperta.

5.3. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z Konkursem –przyznania i 
wydania nagrody. Administrator powierza Organizatorowi przetwarzanie danych osobowych 
podanych przez Uczestników Konkursu w niezbędnym zakresie związanym z przeprowadzeniem 
Konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania nagrody. 



5.4. Wysłanie przez Uczestnika zgłoszenia w ramach Konkursu jest jednoznaczne z 
zaakceptowaniem przez Uczestnika zasad Konkursu opisanych w Regulaminie.

6.  Prawa autorskie

6.1. Zgłaszając udział w Konkursie Uczestnik tym samym potwierdza, że przesłana przez niego 
Fotografia jest wynikiem jego indywidualnej pracy twórczej, wolnej od wad prawnych i nie narusza
żadnych praw osób trzecich, w tym praw autorskich lub praw pokrewnych, jak również dóbr 
osobistych osób trzecich, a Uczestnik jako autor Fotografii posiada wszelkie i niczym 
nieograniczone prawa autorskie i pokrewne do odpowiedzi.

6.2. Z chwilą przesłania zgłoszenia konkursowego Uczestnik udziela Organizatorowi 
nieodpłatnego, nieograniczonego w czasie i nieograniczonego terytorialnie upoważnienia do 
korzystania z Fotografii poprzez udostępnianie Fotografii na blogu loveliness.pl, Fanpage w celach 
związanych z konkursem.

7. Inne postanowienia

7.1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

7.2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Konkursu wynikających z 
nadużyć ze strony Uczestnika, w tym w szczególności złamania przez Uczestnika zasad 
Regulaminu Konkursu Organizator ma prawo nieodwołalnie wykluczyć danego Uczestnika z 
Konkursu informując o tym Uczestnika poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail Uczestnika. 

7.3. Wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie, związane z jego funkcjonowaniem Uczestnik 
Konkursu może uzyskać wysyłając e-mail na adres: loveliness.pl@gmail.com.

7.4. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19. 11. 2009 o grach 
hazardowych (Dz.U.09.201.1540 z póz. Zm.).

7.5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu oraz ostatecznej interpretacji wszelkich 
kwestii spornych. 
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