Regulamin konkursu "Violetta LIVE z DERFORM"
§ 1 Postanowienia ogólne
1.
2.

3.
4.

Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą „Violetta Live
z DERFORM” („Konkurs”).
Organizatorem i sponsorem Konkursu jest DERFORM s.j. Deręgowscy, z siedzibą w Sadach, kod
pocztowy 62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Za Motelem 1, o numerze NIP 781-00-20-305, wpisany
do rejestru KRS pod numerem 0000017923,(„Organizator”),
Konkurs będzie trwał od środy 29.07.2015 (od momentu opublikowania postu konkursowego) do środy
05.08.2015 do godz.19
Konkurs jest organizowany na terytorium Polski na profilu „DERFORM” na portalu społecznościowym
Facebook.

§ 2 Uczestnicy konkursu
1.

Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być osoba fizyczna, która posiada obywatelstwo polskie oraz
miejsce stałego zamieszkania w Polsce. Warunkiem przystąpienia do Konkursu osoby niepełnoletniej jest
posiadanie pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego (zgoda stanowi część Załącznika nr 1
do Regulaminu). Laureat Konkursu zobowiązany jest posiadać wypełniony (wszystkie obligatoryjne pola są
wymagane) czytelnie Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo
do weryfikacji wypełnionego przez Laureata Załącznika nr 1 do Regulaminu.Osoba biorąca udział
w Konkursie, spełniająca wymagania i postanowienia Regulaminu zwana jest dalej „Uczestnikiem”.

2.

Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są:
a) członkowie władz i pracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin,
b) osoby wchodzące w skład Komisji Konkursowej, a także członkowie ich najbliższych rodzin.

Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające
w stosunku przysposobienia.

§ 3 Zasady konkursu
1.

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie („Konkurs”) jest:
-> polubienie profilu DERFORM na portalu Facebook)
oraz
-> zamieszczenie pod postem konkursowym komentarza
- odpowiedzi na pytanie: co zrobisz, jeżeli to Ty wygrasz bilety na koncert Violetty / jak bardzo
będziesz się cieszyć z biletów na koncert Violetty
lub
- pokazanie swojego własnego, ulubionego produktu Violetta Derform i odpowiedź dlaczego
właśnie on jest ulubionym

Forma odpowiedzi dowolna (tekstowa/ graficzna itp.)
2.

Uczestnik wyraża dobrowolną zgodę na:
a)

przetwarzanie danych osobowych: imię i nazwisko, telefon, e-mail, adres, zgodnie z ustawą
z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101,poz. 926
ze zmianami) przez Organizatora dla celów realizacji niniejszego Konkursu, w tym
w szczególności do przesyłania korespondencji związanej z Konkursem przy wykorzystywaniu
elektronicznych narzędzi umożliwiających porozumiewanie się na odległość(e-mail, SMS,
telefon), oraz korespondencji na adres fizyczny,

b)

b) przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych, przesyłania informacji
handlowych dotyczących produktów Organizatora.

§ 4 Nagrody
1.
2.
3.

Wszystkie nagrody przewidziane w Konkursie ufundował Organizator. Za przekazanie nagród
odpowiada Organizator.
Nagrodami w Konkursie (Nagrody) są 2 podwójne wejściówki na koncert Violetta Live na stadionie
Narodowym w Warszawie 22.08.2015 o godz. 19 (1 nagroda = 2 bilety o wartości 229 PLN każdy)
Nagrody zostaną przyznane autorom komentarzy i odpowiedzi na pytanie konkursowe, których
wytypuje Komisja. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do Nagrody osobom trzecim ani zamiana
nagrody na ekwiwalent pieniężny.

§ 5 Rozstrzygnięcie konkursu i wydanie nagród
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Nad prawidłowością przebiegu Konkursu oraz wyłonieniem zwycięzców przy zachowaniu należytej
staranności będzie czuwać trzyosobowa Komisja Konkursowa („Komisja”) w liczbie: trzy osoby ze strony
Organizatora.
Zwycięzcy są zobowiązani do przesłania oświadczenia i uzupełnienia danych w terminie wskazanym
przez Organizatora.
Jeśli Organizator na skutek negatywnej weryfikacji przesłanych danych nie przyzna nagrody
Uczestnikowi typowanemu na Zwycięzcę, nagroda zostanie przyznana innemu Uczestnikowi, która
spełnia kryteria w danym etapie
W wypadku otrzymania od Uczestnika niekompletnych danych, Uczestnik typowany na Zwycięzcę może
zostać zdyskwalifikowany przez Organizatora.
Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika
postanowień niniejszego Regulaminu.
Uczestnicy, wobec których zajdzie podejrzenie, że ingerują w mechanizm Konkursu lub postępują
w sposób niezgodny z zasadami fair play mogą zostać wykluczeni z udziału w Konkursie.
Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom pocztą na adres Uczestnika podany w wiadomości prwyatnej
Wyniki zostaną opublikowane w dniu 07.08.2015 na profilu „DERFORM” na portalu społecznościowym
Facebook.

§ 6 Reklamacje
1.

2.
3.
4.
5.

O wszelkich nieprawidłowościach związanych z Konkursem Uczestnik Konkursu może poinformować
Organizatora. Uwagi i reklamacje należy zgłaszać drogą elektroniczną przesyłając wiadomość na adres
e-mail moderatora: marketing@derform.com.pl
Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 5 dni roboczych od daty ich otrzymania.
Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu.
O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez e-mail.
Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.

§ 7 Postanowienia końcowe
1.

2.
3.

Zabrania się publikacji treści sprzecznych z regulaminem Facebooka oraz z zasadami, które godzą
w poszanowanie dobrych obyczajów, obrażają ludzi ze względu na wiarę, przynależność narodową,
rasową czy przekonania religijne. Organizator zastrzega sobie możliwość dyskwalifikacji zgłoszeń
Uczestników, którzy reprezentują branże: erotyczną, obronną oraz marki, które w przekonaniu
Organizatora prowadzą działalność konkurencyjną wobec jego działalności .
Udzielenie odpowiedzi w komentarzu oznacza automatyczną akceptację postanowień tego Regulaminu
i wyrażenie zgody na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne skutkujące problemami
z komunikacją, w tym w szczególności za ewentualne: zakłócenia w komunikacji e-mail, SMS lub

4.

5.
6.
7.
8.

telefonicznej wynikające z awarii lub przeciążenia łącz, bądź za inne problemy techniczne w jakikolwiek
inny sposób wpływające na ostateczne wyniki Konkursu.
Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania
przyczyny poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji. Zmiany Regulaminu wchodzą wżycie z dniem
ich publikacji.
Niniejszy Regulamin dostępny jest w zakładce notatki na profilu „DERFORM” na www.facebook.pl
Administratorem danych osobowych jest Organizator i przetwarza je wyłącznie w celu i zakresie
określonymi w klauzulach zgody akceptowanych przez Uczestnika wraz z wzięciem udziału w Konkursie.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy
obowiązującego prawa.
W razie pytań lub wątpliwości należy skontaktować się z moderatorem: marketing@derform.com.pl

-----------------------------------------------

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Oświadczenie dotyczące udziału w konkursie „Violetta LIVE z DERFORM”

Dane Uczestnika Konkursu:
1)

imię i nazwisko:……………………………………….

2)

Data urodzenia:…………………………………………

Imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego uczestnika Konkursu:
………………………………………………………………………
Adres do korespondencji:…………………………………………………………………………….
[ulica, numer domu, numer mieszkania]:
……………………………………………………………..
[kod pocztowy, miejscowość]:

Ja,……………………………………..[imię, nazwisko],
zamieszkały w ………………………..[nazwa miejscowości],
przy ul. ………………………………………[numer mieszkania],
działając jako przedstawiciel ustawowy [imię, nazwisko Uczestnika] …………………………………………………………..,
niniejszym:
1) wyrażam zgodę na udział Uczestnika w niniejszym Konkursie oraz oświadczam, że zapoznałem się z treścią
Regulaminu oraz akceptuję jego warunki;

2) wyrażam zgodę na gromadzenie oraz przetwarzanie przez spółkę Derform spółka jawna Deręgowscy
danych osobowych ww. Uczestnikaoraz moich - zarówno teraz jak i w przyszłości - do celów administracyjnych
związanych z przeprowadzeniem konkursu, na warunkach określonych w §3 Regulaminu, w zgodzie z ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych;

Jako miejsce wysłania ewentualnej nagrody w Konkursie wskazuję adres:
Imię i Nazwisko: ………………………………………………………………..
Adres: ul. ……………………………………………, nr domu …………, nr mieszania ………….
Kod pocztowy: ……………………., miasto: ………………………………

____________________________
Podpis przedstawiciela ustawowego/opiekuna

____________________________
data

