Poznań, dnia 14.12.2015 r.
REGULAMIN KONKURSU “KONKURS SNAPCHAT YES”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „
Regulaminem
”) określa warunki, na jakich
odbywa się

konkurs pod nazwą „
Konkurs Snapchat YES
” (zwany dalej

„
Konkursem
”).
2. Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu Ustawy z dnia
29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r., Nr 4
Poz. 27 ze zm.)
3. Konkurs

odbywa się

z zachowaniem zasad dotyczących ochrony danych

osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997
r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 Poz. 926 ze zm.).
4. Organizatorem Konkursu jest YES Biżuteria Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu
(60321 Poznań), przy ul. Świerzawskiej 1, wpisana do Rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000108239, Sąd Rejonowy
Poznań  Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy: 7 269 000 zł, zwany dalej „Organizatorem”.
rytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 3.937.072.437 złotych
(„Sponsor”)
5. Regulamin określa zasady udziału w organizowanym Konkursie i warunki
uczestnictwa w Konkursie, które Uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do
Konkursu.
6. Konkurs trwa 15. grudnia 2015 r. od godz. 11:00 do 16. grudnia do godz. 8:00.
7. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (pełnoletnia, posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych lub osoba, która ukończyła 13 rok życia posiadająca
zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie oraz inne zgody wymagane
przez niniejszy regulamin) zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która
jest

zarejestrowana

na

portalu

społecznościowym

Snapchat (zwana

dalej

„Uczestnikiem”).
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy lub współpracownicy Organizatora i
Zleceniodawcy

oraz

innych

podmiotów

biorących

bezpośredni

udział

w

przygotowaniu i prowadzeniu Konkurs u na zlecenie Organizatora, ich małżonkowie,
zstępni, wstępni oraz rodzeństwo.Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest:

a. Obserwowanie konta Biżuteria YES (nazwa użytkownika: bizuteriayes) na portalu
społecznościowym Snapchat;
b. Zapisanie otrzymanego od Biżuteria YES zdjęcia poprzez zrobienie zrzutu ekranu
c. Wykonanie rysunku na zapisanym zdjęciu (we wskazanym przez Organizatora
miejscu) za pomocą funkcjonalności portalu Snapchat zgodnie z podaną specyfikacją
oraz z regulaminem serwisu Snapchat;
d. Wysłanie Pracy Konkursowej za pośrednictwem chata na portalu społecznościowym
Snapchat;

3. Praca Konkursowa musi odnosić się do jednego zdjęcia przesłanego przez YES
poprzez kanał społecznościowy Snapchat.
4. Każdy

uczestnik

może zgłosić do

Konkursu nieograniczoną

liczbę

Prac

Konkursowych.
5. Administratorem danych zebranych na potrzeby realizacji konkursu jest YES
Bizuteria. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu będzie się
odbywać w celach

związanych z realizacją oraz przeprowadzeniem Konkursu,

wyłonieniu zwycięzców, przesłaniu i wręczeniu im nagród.
6. Wszystkie przesłane przez Uczestników Konkursu Prace mogą być upublicznione na
kanałach społecznościowych Sponsora i Organizatora (Facebook, Instagram, Twitter,
Snapchat).

7. Akceptując

niniejszy Regulamin Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na

przetwarzanie, w tym podawanie do wiadomości publicznej treści przesłanej Pracy
oraz informacji o

przyznaniu nagrody kanałach społecznościowych Sponsora i

Organizatora (Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat). Wyrażenie ww. zgody na
Upublicznienie Projektu nie oznacza przeniesienia na Organizatora/Sponsora
autorskich praw majątkowych do Projektu.
8. Niedopuszczalne jest:
a. naruszanie jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności wykorzystywanie w
Konkursie profili osób trzecich oraz profili niezgodnych z regulaminem;
b. naruszanie jakiegokolwiek spośród punktów niniejszego Regulaminu;
c. podejmowanie działań sprzecznych z powszechnie obowiązującymi przepisami
prawa, zasadami współżycia społecznego lub naruszających prawa osób trzecich, w
tym w szczególności zamieszczanie w odpowiedziach konkursowych wulgaryzmów,
treści obraźliwych itp.
d. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek programów graficznych do stworzenia
Pracy Konkursowej
9. W przypadku podejrzenia o działania niezgodne z regulaminem Serwisu Facebook
lub niniejszym Regulaminem, Organizator ma prawo w każdym momencie do:
a. natychmiastowego wykluczenia Uczestnika z Konkursu poprzez usunięcie jego pracy
konkursowej;
b. pominięcia Uczestnika w procesie rozdysponowania nagród

§ 3 ZASADY WYŁONIENIA ZWYCIĘZCÓW SPOŚRÓD UCZESTNIKÓW
KONKURSU

1. Organizator przewidział w ramach Konkursu nagrody w postaci 3 komplety biżuterii
(3 bransoletki YES Pills Collection (model ABCL479), o wartości 79 PLN każda oraz
3 pary kolczyków YES Pills Collection (model AKCL251) o wartości 89 PLN każda).
2. Organizator wyłoni trzech Laureatów Konkursu poprzez wysłanie przez kanał
społecznościowy Snapchat do Uczestników Konkursu zdjęcia ze zwycięską Pracą
Konkursową.

3. Organizator skontaktuje się z Laureatami Konkursu również poprzez chat dostępny w
ramach portalu społecznościowego Snapchat z prośbą o przesłanie wszelkich danych
niezbędnych do wysyłki nagrody (tj. imię, nazwisko, adres, telefon) na adres
mailowy.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania i/lub
podanie przez Uczestnika adresu lub zmianę innych danych uniemożliwiającą kontakt
z Uczestnikiem lub odebranie nagrody.
5. Laureaci nagród otrzymają je przesyłką kurierską lub pocztą, w terminie do 30 dni
roboczych.
6. W przypadku braku kontaktu z którymś ze zwycięzców lub niedopełnienia
obowiązków wynikających z tego regulaminu, Organizator ma prawo do
wytypowania innego zwycięzcy konkursu.

§ 5 REKLAMACJE

1. Organizator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania
świadczonych w ramach realizacji Konkursu usług, w takim zakresie, jaki wynika z
aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie
wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Uczestników Konkursu. W przypadku
wystąpienia

problemów

w

realizacji

Konkursu Uczestnik zgłosi ten fakt

Organizatorowi Konkursu.
2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem usługi może zgłaszać do 
YES
Biżuteria Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu (60321 Poznań), przy ul. Świerzawskiej
1.
3. W reklamacji Uczestnik powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji,
rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem usługi.
4. Reklamację należy składać przez cały czas trwania Konkursu oraz przez okres 7 dni
od dnia zakończenia Konkursu (decyduje data stempla pocztowego).
5. Organizator zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 4 dni, a
gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Uczestnika, kiedy
reklamacja zostanie rozpatrzona.

6. Reklamacje spóźnione lub niezgodne ze wskazaniami Regulaminu nie będą
rozpatrywane.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego
Regulaminu.
2. Od Organizatora nie są zależne: funkcjonowanie sieci Internet, funkcjonowanie
Serwisu Facebook, konfiguracja urządzeń przez Uczestnika Konkursu oraz ustawienia
działania sieci Internet wynikające z usług świadczonych przez dostawcę sieci
Internet.
3. Uczestnikom nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w
Konkursie.
4. Tytuły

poszczególnych

informacyjny

paragrafów

Regulaminu

mają

charakter

wyłącznie

i nie mogą wpływać na interpretację postanowień niniejszego

Regulaminu.
5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają postanowienia
powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
6. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu w trakcie trwania konkursu, jednak
zmiana ta nie może wpływać na przebieg Konkursu.

