
REGULAMIN	KONKURSU		

"Dzień	Kobiet	-	pokaż	swój	kobiecy	świat!”	

	
I.	POSTANOWIENIA	OGÓLNE	

	
1.1.	Niniejszy	regulamin	określa	warunki,	na	jakich	odbywa	się	konkurs	"YES,	”,	zwany	dalej	
„Konkursem”.	Przedmiotem	Konkursu	jest	zrobienie	zdjęcia	o	tematyce	“Mój	kobiecy	świat”	dodanie	
go	na	swoim	profilu	w	serwisie	Instagram	i	oznaczenie	zdjęcia	hashtagiem	#YESxANSWEAR.	Zdjęcia	
konkursowe	będą	oceniane	pod	względem	pomysłowości,	kreatywności	i	oryginalności.		

Konkurs	odbywa	się	przy	wykorzystaniu	serwisu	Instagram,	a	informacja	o	Konkursie	udostępniona	
jest	również	na	profilu	ANSWEAR	i	YES	w	serwisie	Facebook	
https://www.facebook.com/answearcom/	oraz	https://www.facebook.com/BizuteriaYES?fref=ts	

	

1.2.	

Organizatorem	 Konkursu	 są:	 	WearCo	 Sp.	 z	 o.o.	 ul.	 Na	 Zjeździe	 11,	 30-	527	 Kraków,	 wpisana	 do	
rejestru	przedsiębiorców	prowadzonego	przez	Sąd	Rejonowy	dla	Krakowa-Śródmieścia	w	Krakowie,	
XI	Wydział	Gospodarczy	Krajowego	Rejestru	Sądowego	pod	nr	KRS:	0000414701,	NIP:	6793080390	,	
REGON:	 122515020	 oraz	 Reklama	 YES	 Sp.	 z	 o.o.,	 ul.	 Świerzawska	 1,	 60-321	 Poznań,	 wpisana	 do	
rejestru	 przedsiębiorców	 prowadzonego	 przez	 Sąd	 Rejonowy	 Poznań	 -	 Nowe	 Miasto	 i	 Wilda	 w	
Poznaniu,	VIII	Wydział	Gospodarczy	KRS	pod	nr	0000108239,		NIP	778-01-71-607,	REGON	630182051.	

	
1.3.	

Konkurs	 jest	 organizowany	 na	 terytorium	 Rzeczypospolitej	 Polskiej,	 adresy	 pod	 które	 mają	 być	
wysłane	nagrody	mają	znajdować	się	na	terytorium	RP.		

	
1.4.	

Konkurs	trwa	od	25	lutego	do	7	marca	2016	roku.		

	
II.	UCZESTNICY	KONKURSU	

	
2.1.	

U2.1.	 Uczestnikiem	 Konkursu	 może	 być	 tylko	 osoba	 pełnoletnia,	 będąca	 fanem	 firmy	 YES	 oraz	
ANSWEAR	 	 w	 serwisie	 Facebook	 lub	 Instagram,	 która	 umieści	 zrobione	 przez	 siebie	 zdjęcie	 “Mój	
kobiecy	świat”	na	swoim	profilu	w	serwisie	Instagram	oraz	oznaczy	je	hashtagiem	#YESxANSWEAR.	

	

	

2.2.	



Organizatorzy	oświadczają,	że	przesłane	w	ramach	prac	konkursowych	zdjęcia	zostaną	wykorzystane	
wyłącznie	w	celu	promocji	Konkursu	oraz	ogłoszenia	wyników	w	serwisie	Facebook	i	Instagram.		

	
2.3.	

Uczestnikami	Konkursu	nie	mogą	być	pracownicy	ani	osoby	pozostające	w	stosunku	zlecenia	 lub	w	
innym	stosunku	prawnym,	do	którego	stosuje	się	przepisy	o	zleceniu,	z	Organizatorami	Konkursu	oraz	
członkowie	rodzin	wskazanych	osób,	do	drugiego	stopnia	pokrewieństwa.	

	
	
	

III.	ZASADY	I	PRZEBIEG	KONKURSU	

3.1.	Nad	prawidłowym	przebiegiem	Konkursu	 i	przyznaniem	nagród	czuwają	osoby	odpowiedzialne	
powołane	przez	Organizatora	zwane	dalej	Jury.	W	skład	Jury	wchodzą	przedstawiciele	Organizatora.	

3.2.	Konkurs	będzie	przebiegał	w	sposób	następujący:	

Uczestnicy	konkursu	umieszczają	w	okresie	od	25	lutego	do	7	marca	2016	r.	zdjęcie	na	swoim	profilu	
w	serwisie	Instagram	oraz	oznaczają	je	hashtagiem	#YESxANSWEAR.	8	marca	2016	zostanie	
wyłoniony	zwycięzca	nagrody	głównej	oraz	dziesięciu	laureatów	nagród	wyróżnienia.	

3.3.		Aby	przystąpić	do	Konkursu	należy:	

Zrobić	zdjęcie	“Mój	kobiecy	świat”,	umieścić	jest	na	swoim	profilu	w	serwisie	Instagram	oraz	
oznaczyć	hashtagiem	#YESxAnswear.		Umieszczenie	zdjęcia	na	swoim	profilu	w	serwisie	Instagram	
oraz	oznaczenie	hashtagiem	#YESxAnswear	uważane	jest	za	zgłoszenie	zdjęcia	do	konkursu	i	
oświadczenie,	że	umieszczone	na	nim	ewentualnie	osoby	wyraziły	zgodę	na	użycie	ich	wizerunku	dla	
celów	związanych	z	Konkursem.	

3.4.	

Zgłoszone	 do	 Konkursu	 zdjęcie	 nie	 może	 zawierać	 treści	 sprzecznych	 z	 prawem,	 godzić	 w	 dobre	
obyczaje,	w	uczucia	innych	osób,	musi	być	autorstwa	Uczestnika	Konkursu	i	nie	może	naruszać	praw	
osób	 trzecich,	 w	 szczególności	 praw	 autorskich	 lub	 dóbr	 osobistych.	 Zdjęcia	 uznane	 przez	
Organizatorów	za	niespełniające	powyższych	kryteriów	zostaną	wykluczone	z	Konkursu.		

	
3.5.	

W	Konkursie	nagradzane	są	najciekawsze	i	najbardziej	pomysłowe	zdjęcia	biorące	udział	w	Konkursie.	
Nie	 ma	 znaczenia	 kolejność	 zgłoszeń.	 Decyzja	 Jury	 w	 zakresie	 wyboru	 zwycięskich	 Odpowiedzi	
konkursowych	oparta	 jest	o	kryteria	określone	w	zdaniu	pierwszym,	ma	charakter	uznaniowy	 i	 jest	
ostateczna.	

3.6.	

Warunkiem	udziału	w	Konkursie	jest	zgłoszenie	zdjęcia	do	Konkursu	w	dniach	od	25	lutego	2016	do	7	
marca	2016	r.	i	jego	akceptacja	przez	moderatorów.	

	



	

3.7.	

Każdy	 z	 uczestników	może	 zgłosić	wiele	 zdjęć	 do	 Konkursu.	 Jednakże	 uczestnik	może	wygrać	 tylko	
raz.	

3.8.	

Zgłaszając	 się	 do	 Konkursu,	 Uczestnik	 oświadcza	 i	 potwierdza,	 że	 zgłoszone	 przez	 niego	 zdjęcie	
konkursowe	 jest	 jego	 autorstwa	 oraz	 że	 przysługują	 mu	 wszystkie	 autorskie	 prawa	 majątkowe	 i	
osobiste	do	 tego	zdjęcia,	w	 tym	prawo	do	zgłaszania	go	w	Konkursie,	a	umieszczone	na	nim	osoby	
wyraziły	zgodę	na	użycie	ich	wizerunku	dla	celów	związanych	z	Konkursem.	

3.9.	

Organizator	zastrzega,	że	wszelkie	formy	nieuczciwej	rywalizacji	(m.in.	spamowanie),	mające	na	celu	
mataczenie	 w	 Konkursie,	 są	 zabronione.	 Tym	 samym,	w	 uzasadnionych	 przypadkach,	 gdy	 któryś	 z	
Uczestników	dopuści	się	takich	praktyk,	Organizator	ma	prawo	usunąć	zgłoszone	przez	niego	zdjęcie	z	
Konkursu.	

3.10.	

Po	 zakończeniu	 konkursu	 zwycięskie	 zdjęcia	 zostaną	 umieszczone	 na	 profilach	 ANSWEAR	 i	 YES	 w	
serwisie	Facebook	i	Instagram.		

	
IV.	NAGRODY	

	
4.1.		

W	konkursie	przewidziano	następujące	nagrody	dla	zwycięzców:	

4.1.1.	Dla	autora	zwycięskiego	zdjęcia	–	naszyjnik	Mystic	YES	o	indeksie	CL11907	i	wartości	699	PLN,	
oraz	karta	podarunkowa	o	wartości	500	zł	do	wykorzystania	na	answear.com,	

4.1.2	Dla	laureatów	nagród	wyróżnienia	-	bransoletka	Mystic	o	indeksie	DA11908	i	wartości	255	PLN	
lub	 płaszcz	 ANSWEAR	 o	 wartości	 259	 PLN	 (http://answear.com/612237-answear-
plaszcz.html?b=/p/nowosci/ona-4-k.html/p-1/r-60/o-n	)	lub	płaszcz	ANSWEAR	o	wartości	339,90	PLN	
(http://answear.com/609804-answear-plaszcz.html?b=/p/nowosci/ona-4-k.html/p-1/r-60/o-n)		

	
4.2.	Dodatkowo,	Organizator	przyzna	każdemu	zwycięzcy	nagrody	rzeczowej,	o	której	mowa	powyżej	
nagrodę	 pieniężną	 w	 wysokości	 11,11%	 wartości	 nagrody	 rzeczowej,	 przyznaną	 na	 pokrycie	
zryczałtowanego	podatku	dochodowego	od	wartości	nagród,	o	ile	zryczałtowany	podatek	dochodowy	
od	nagród	będzie	miał	zastosowanie.	Nagroda	pieniężna	nie	zostanie	wypłacona	Zwycięzcy	Konkursu,	
lecz	pobrana	przez	Organizatora	jako	zryczałtowany	podatek	dochodowy	w	wysokości	10%	wartości	
nagród	 i	 wpłacona	 na	 rachunek	 właściwego	 urzędu	 skarbowego	 -	 zgodnie	 z	 przepisami	 ustawy	 o	
podatku	dochodowym	od	osób	fizycznych	z	dnia	26	lipca	1991	r	(tj.	Dz.	U.	z	2012	r.	poz.	361	ze	zm.).	
Zwycięzca	 zobowiązany	 jest	 podać	 Organizatorowi	 Konkursu	 swoje	 dane	 niezbędne	 do	 rozliczenia	
podatku	oraz	wskazać	adres,	na	który	zostanie	przesłana	nagroda	nie	później	niż	w	ciągu	14	dni	od	
skontaktowania	się	z	nim	za	pośrednictwem	serwisu	Facebook	lub	Instagram,	pod	rygorem	odmowy	
wydania	nagrody.	



Nagrody	 zostaną	 wydane	 pod	 warunkiem	 wskazania	 przez	 zwycięzcę	 adresu	 dla	 jej	 doręczenia,	
znajdującego	się	na	terytorium	RP.		

4.3.	Nagrody	nie	mogą	zostać	zamienione	na	ekwiwalent	pieniężny.				

	
VI.	POSTANOWIENIA	KOŃCOWE	

	

5.1.	Zgłoszenie	uczestnictwa	w	Konkursie	oznacza	wyrażenie	przez	Uczestnika	Konkursu	zgody	na:	

5.1.1.	Kontakt	 za	pośrednictwem	serwisu	 Instagram	w	związku	 z	 realizacją	Konkursu	oraz	w	 innych	
celach	dopuszczalnych	przez	ustawę	o	ochronie	danych	osobowych.	

5.2.	Organizator	 zastrzega	 sobie	prawo	do	 zmiany	 zasad	Konkursu	nawet	w	 trakcie	 jego	 trwania,	 z	
uwzględnieniem	praw	nabytych	Uczestników	Konkursu.	 Informacja	o	 zmianach	będzie	umieszczona	
na	profilu	ANSWEAR	i	YES	w	serwisie	Facebook.	Zmiany	wchodzą	w	życie	z	chwilą	ich	ogłoszenia	na	
profilu	ANSWEAR	i	YES	w	serwisie	Facebook.	

5.3.	Organizator	zastrzega	sobie	prawo	do	zmiany	terminów:	rozpoczęcia	i	zakończenia	konkursu	oraz	
ogłaszania	wyników	konkursu.	

5.4.	W	 przypadku	 naruszenia	 Regulaminu	 przez	 Uczestnika	 osoby	 odpowiedzialne	 powołane	 przez	
Organizatora	mogą	go	wykluczyć	na	każdym	etapie	Konkursu.	

5.5.	W	kwestiach	nieuregulowanych	Regulaminem	stosuje	się	przepisy	kodeksu	cywilnego.	

5.6.	Zasady	Konkursu	dostępne	są	na	stronie	Facebook	YES	i	ANSWEAR.	


