REGULAMIN KONKURSU

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Egzotyczne Wycieczki z Marką Le Glamour Piękno
Zapachu”, zwany dalej "Konkursem".
2. Organizatorem Konkursu jest KARAT sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ulicy
Sienkiewicza 53 lok. 01/4, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000510363 ,
REGON20085739000000 NIP 5423237806 , zwana dalej „Organizatorem”.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w stacjonarnych
punktach sprzedaży produktów Organizatora oraz przez Internet, w terminie od 28 listopada 2017
roku do 31 grudnia 2018 roku (do godziny 23:59:59).

§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która spełni łącznie
następujące warunki:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych; osoby posiadające ograniczoną zdolność do
czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie, jeśli posiadają zgodę przedstawiciela
ustawowego;
b) wypełni w stacjonarnym punkcie sprzedaży produktów Organizatora kartę zgłoszeniową,
zawierającą następujące dane:
b1) imię,
b2) nazwisko,
b3) numer telefonu,
b4) adres e-mail,
b5) miejscowość zamieszkania;
c) prześle na adres kartaleglamour@gmail.com stworzone przez siebie hasło reklamowe marki
Le Glamour Piękno Zapachu;
d) nie jest pracownikiem KARAT sp. z o.o.;
e) nie jest członkiem rodziny pracownika KARAT sp. z o.o.;
2. Stworzone przez Uczestnika hasło reklamowe nie może:
a) zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z prawem;
b) zawierać treści reklamowych dotyczących innych podmiotów niż Organizator;

c) naruszać praw osób trzecich, w szczególności prawa autorskiego i praw pokrewnych;
3. Każdy z Uczestników ma prawo do jednorazowego wypełnienia Karty Zgłoszeniowej oraz
przesłania jednego hasła reklamowego.

§ 3 NAGRODY

1.Nagrodą w Konkursie jest:
a) Oferta wyjazdowa obejmująca 12 wycieczek egzotycznych (Nagrody Główne) do kwoty 3000
zł brutto, realizowana w czterech turach obejmujących po trzy wycieczki, w terminach:
1) 31 marca 2018 r.,
2) 30 czerwca 2018 r.,
3) 30 września 2018 r.,
4) 31 grudnia 2018 r.;
b) 1000 zestawów perfum marki Le Glamour Piękno Zapachu, z których każdy zawiera 3
pełnowartościowe produkty. Wartość jednego zestawu wynosi 50 zł brutto.
2. Zdobywcą nagrody w Konkursie jest Uczestnik, który spełnia wszystkie warunki z § 2 pkt 1.
oraz wykaże się swoją kreatywnością w stworzeniu hasła reklamowego marki Le Glamour
Piękno Zapachu.
3. Laureaci Konkursu nie mają prawa do wymiany Nagrody na nagrodę innego rodzaju ani
żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego Nagrody.
4. Laureat Konkursu nie ma prawa do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie.
5. Jednemu Uczestnikowi może zostać przyznana nie więcej niż jedna Nagroda.
6. Organizator przyzna dodatkową nagrodę pieniężną na pokrycie podatku od nagród w
wysokości 10% wartości nagrody Laureatom Nagród Głównych.
7. Organizator pobierze od każdego Laureata Nagrody Głównej dodatkową nagrodę pieniężną, o
której mowa w ustępie poprzedzającym, na poczet zryczałtowanego podatku od nagród w
konkursach, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dn. 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych, który zostanie odprowadzony przez Organizatora do
właściwego Urzędu Skarbowego.

§4 ZASADY WYŁONIENIA LAUREATÓW I ODBIORU NAGRODY

1. Decyzję o nagrodzeniu Uczestnika podejmuje Komisja Konkursowa powołana przez
Organizatora na czas trwania Konkursu. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu,
interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
2. 12 Uczestnikom, których hasła reklamowe zostaną uznane przez Komisję za najbardziej
kreatywne, przysługiwać będą Nagrody Główne.
3. 1000 Uczestników, których hasła reklamowe zajmą kolejne miejsca, przysługiwać będą nagrody
w postaci zestawu perfum marki Le Glamour Piękno Zapachu.
4. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej przy użyciu danych podanych w Karcie
Zgłoszeniowej (numer telefonu/adres e-mail).
5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć
pocztą elektroniczną lub telefonicznie w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia,
pod rygorem utraty prawa do nagrody.
6. W celu przekazania Nagrody, nagrodzony Uczestnik (Laureat), po otrzymaniu informacji o
wygranej na adres email lub telefonicznie, zobowiązany jest podać wszystkie dane potrzebne do
odebrania Nagrody.
§ 5 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Warunkiem odbioru nagrody w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych
danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, numeru PESEL, numeru telefonu, adresu
zameldowania, adresu korespondencyjnego oraz właściwego Urzędu Skarbowego
2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin, Uczestnik wyraża zgodę na
przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora w celu
przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.
§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Udział w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w niniejszym Regulaminie.
2. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Użytkownik powinien
zgłaszać w czasie trwania Konkursu na adres e-mail: kartaleglamour@gmail.com lub korzystając
z danych kontaktowych podanych na stronie http://leglamour.pl.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu
4. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na
pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów
poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu
opublikowania go na stronie http://leglamour.pl.

