REGULAMIN KONKURSU
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Organizatorem Konkursu jest Fiat Auto Poland S.A. z siedzibą w Bielsko - Białej przy
ulicy M.Grażyńskiego 141, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru
Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bielsku Białej, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000019628 , o kapitale zakładowym
660.334.600 PLN, 600.334.600 (opłaconym w całości) oraz Numerze Identyfikacji
Podatkowej 547-004-86-27, REGON 070037916 zwana dalej "Organizatorem".
1.2. Fundatorem Nagród w Konkursie jest Organizator.
1.3. Operatorem Technicznym Konkursu jest Blogerka Nataliia Grytsuk prowadząca bloga
Glamourina.net , zwana dalej "Operatorem".
1.4. Konkurs organizowany jest pod nazwą „Moda na 500: Essentials” i zwany jest dalej
"Konkursem".
1.5. Konkurs organizowany jest w terminie od dnia 5 czerwca 2014 do dnia 17 czerwca 2014
roku do godziny 23:00.
1.6. Konkurs organizowany jest na stronie internetowej Operatora – Glamourina.net
1.7. Organizator składa określone w Regulaminie przyrzeczenia publiczne oraz jest wyłącznie
odpowiedzialny za przeprowadzenie Konkursu, ufundowanie Nagród w Konkursie oraz ich
realizację na rzecz Zdobywców Nagród. Organizator ponosi odpowiedzialność z tytułu wad
Nagród w Konkursie.
1.8. Operator Techniczny jest odpowiedzialny za techniczne przeprowadzenie Konkursu oraz
wybór jednego ze zwycięzców. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub
zaniechania Organizatora podjęte w związku z ufundowaniem i zrealizowaniem Nagród w
Konkursie, ani nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wad Nagród w Konkursie.
2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
2.1. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej Uczestnikiem, może być osoba fizyczna, która
łącznie spełnia następujące warunki:
2.1.1. Jest osobą pełnoletnią i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
2.1.2. Przygotuje Essential zgodnie ze wskazówkami podanymi w publikacji przez Operatora
na stronie Operatora.
2.1.3. Nie jest pracownikiem ani członkiem rodzin pracownika Organizatora i/lub Operatora
Technicznego; przez rodzinę pracownika rozumie się małżonka, wstępnych, zstępnych i
rodzeństwo;
2.1.4. Zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2.2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o dokonywaniu czynności prawnych przez Uczestnika
nieposiadającego lub posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych rozumie
się przez to również konieczność złożenia stosownego oświadczenia woli przez
przedstawiciela ustawowego lub opiekuna Uczestnika.
3. ZASADY KONKURSU
3.1. Konkurs polega na przygotowaniu essentiala. Zgodnie z opisem w publikacji na stronie
Operatora w pierwszym dniu konkursu
3.2. Zgłoszenie udziału w Konkursie następuje poprzez: wysłanie pracy konkursowej –
essenital na adres: konkurs@glamourina.net
3.4. Jeden Uczestnik może tylko jedna pracę konkursową.
3.5. Zgłaszając Materiał Konkursowy Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania warunków
niniejszego Regulaminu i potwierdza, iż udział w Konkursie następuje na warunkach
wskazanych w niniejszym Regulaminie. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie
poprzez przesłanie wiadomości o treści „rezygnacja” na adres wskazany w punkcie 3.2
3.6. Organizator lub Operator Techniczny działający w imieniu Organizatora ma prawo
wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku dokonania zgłoszenia Materiału
Konkursowego w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem oraz innego naruszenia przez
Użytkownika warunków niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora i/lub Operatora
Technicznego Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony przez przesłanie wiadomości na
adres e-mail z którego została zgłoszona praca konkursowa. Decyzja Organizatora o
wykluczeniu Uczestnika jest ostateczna.
4. PRAWA AUTORSKIE (LICENCJA)
4.1. Uczestnicy Konkursu zobowiązują się, iż będą autorami Materiałów Konkursowych i
przysługiwać im będzie do nich pełnia autorskich praw osobistych i majątkowych oraz praw
pokrewnych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006, nr 90, poz. 631 ze zm.) a także innych praw niezbędnych do
opublikowania Materiałów Konkursowych w sieci Internet. W przypadku,
gdy Uczestnik nie będzie autorem lub będzie współautorem Materiału Konkursowego
zobowiązuje się, iż będzie dysponował wszelkimi prawami oraz wymaganymi zgodami w
tym od autorów, współautorów i/lub właściwych organizacji zbiorowego zarządzania
prawami autorskimi, niezbędnymi do opublikowania Materiałów Konkursowych w sieci
Internet.
4.2. Uczestnicy Konkursu, którzy nie będą autorami lub będą współautorami Materiałów
Konkursowych są zobowiązani do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez
Organizatora w związku z opublikowaniem Materiałów Konkursowych w Sieci Internet w
szczególności do poniesienia opłat za zamieszczenie i udostępnienie Materiałów
Konkursowych w sieci Internet na rzecz autorów, współautorów i/lub organizacji zbiorowego
zarządzania prawami autorskimi.

4.3. W przypadku, gdy w ramach Materiałów Konkursowych zostanie wykorzystany
wizerunek osób trzecich Uczestnicy Konkursu zobowiązują się posiadać zgodę osób
przedstawionych w tych materiałach na rozpowszechnianie ich wizerunku w sieci Internet.
4.4. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do naprawienia szkody, jaką może ponieść
Organizator i/lub Operator Techniczny z tytułu ewentualnych roszczeń osób trzecich
związanych z prawami autorskimi oraz wszelkimi innymi przysługującymi im prawami do
Materiałów Konkursowych.
4.5. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na
nieodpłatne zwielokrotnienie, zamieszczenie i rozpowszechnianie przez Organizatora i/lub
Operatora Technicznego Materiałów Konkursowych, w okresie trwania i po zakończeniu
Konkursu.
4.6. Organizator i/lub Operator Techniczny ma prawo usunąć Materiały Konkursowe lub
odmówić przyjęcia Materiałów Konkursowych, które zawierać będą treści sprzeczne z
obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami,
naruszające prawa lub i/lub dobre imię oraz renomę Organizatora i/ lub Operatora
Technicznego prawa osób trzecich, naruszające dobra osobiste, obraźliwe, wulgarne lub
zawierające groźby skierowane pod adresem osób trzecich, zawierające treści dyskryminujące
płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter
pornograficzny.
4.7. Przez akceptację niniejszego Regulaminu, Uczestnicy Konkursu zobowiązują się, że ich
Materiały Konkursowe nie będą zawierały treści wskazanych w punkcie poprzedzającym.
4.8. Każdy Zgłaszający uczestnik Konkursu oświadcza, że wyłączone jest jakiekolwiek
pośrednictwo Organizacji Zbiorowego Zarządzania Prawami w przedmiocie wynagrodzeń dla
wszelkich twórców Materiału Konkursowego zgłoszonego do Konkursu.
5. ZASADY ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU
5.1. Oceny Prac konkursowych oraz wyboru Zwycięzców Konkursu poprzez ocenę
poprawności zgłoszony prac konkursowych i wybranie najciekawszych spośród zgłoszony
prac dokonuje Organizator i Operator
5.2. Organizator i Operator wybiorą po jednej zwycięskiej pracy konkursowej spośród
wszystkich zgłoszony. W konkursie nagradzane są dwie osoby.
5.3. Wybór Zwycięzców Konkursu następować będzie w terminie 7 dni roboczych od
zakończenia Konkursu.
5.4. Organizator sporządzi i będzie przechowywać przez 60 dni od momentu rozstrzygnięcia
Konkursu listę i dane nagrodzonych Uczestników.
5.5. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do:
5.5.1. ustalenia zasad Konkursu;
5.5.2. oceny nadesłanych Materiałów Konkursowych;

5.5.3. wyłonienia jednego ze zdobywców nagrody w oparciu o zasady określone w niniejszym
Regulaminie.
5.6. Organizatorowi przysługuje prawo wyboru Alternatywnego Zdobywcy Nagrody, spośród
Uczestników, którzy zgłosili Materiały Konkursowe do udziału w danej Edycji Konkursu, w
przypadku, gdy:
5.6.1. Zwycięzca Konkursu nie skontaktuje się z Operatorem Technicznym działającym w
imieniu Organizatora w trybie określonym w niniejszym Regulaminie celem realizacji prawa
do Nagrody,
5.6.2. Zwycięzca Konkursu nie jest uprawniony do udziału w Konkursie,
5.6.3. Organizator nie otrzyma od Zwycięzcy Konkursu, w momencie wskazanym przez
Organizatora wszystkich ustalonych dokumentów lub danych lub uzyska niepoprawne
dokumenty lub dane.
5.6.4. Organizator uzyska wiarygodną informację, że Materiał Konkursowy narusza warunki
niniejszego regulaminu.
W takim przypadku Organizator, może wstrzymać wydanie Nagrody do czasu wyjaśnienia
wątpliwości, albo anulować decyzję i wyłonić Alternatywnego Zwycięzcę Konkursu spośród
pozostałych Uczestników.
6. NAGRODY
6.1. Nagrodami w Konkursie jest:
a) Nagroda od Organizatora: Fiat 500 na weekend - składa się możliwości skorzystania na
jeden weekend z samochodu Fiat 500 o wartości 125 złotych brutto oraz karta upominkowa
do drogerii Sephora o wartości 500 zł brutto.
b) Nagroda od Operatora: karta upominkowa do drogerii Sephora o wartości 500 zł brutto
6.2. Organizator określi warunki na jakich wybrany przez niego zwycięzca konkursu będzie
mógł skorzystać z samochodu Fiat 500, jak i bonu, w szczególności określenia terminu i
miejsca odbioru samochodu, okresu i warunków korzystania z samochodu, w szczególności
konieczności legitymowania się ważnym prawo jazdy przez osobę odbierającą samochód,
zasad odpowiedzialności za samochód, w szczególności w drodze zawarcia odrębnej umowy,
lokalizacji sklepów w których można zrealizować bony, terminu ważności bonów czy zakresu
asortymentu sklepu jaki można nabyć z wykorzystaniem bonów. Wskazanie warunków
skorzystania z Nagród może nastąpić wraz z wydaniem Nagrody.
6.3. Operator Techniczny, działający w imieniu Organizatora, skontaktuje się ze Zdobywcami
Nagród za pomocą poczty elektronicznej wysłanej z adresu należącego do Operatora na adres
poczty elektronicznej podany przez Zdobywców Nagród.
6.4. Zdobywcy Nagród zobowiązani są aby skontaktować się z Operatorem Technicznym,
działającym w imieniu Organizatora w celu przyznania Nagród. Zdobywcy Nagród powinni
skontaktować się z Operatorem Technicznym poprzez przesłanie wymaganych informacji na

adres wskazany przez Operatora. Zgłoszenie powinno nastąpić w terminie kolejnych 5 dni
roboczych od opublikowania Listy Zdobywców Nagród, pod rygorem utraty prawa do
Nagrody, celem ustalenia wszystkich danych i terminów koniecznych do skutecznej realizacji
prawa do Nagrody.
6.6. Zdobywca Nagrody zobowiązany jest do podpisania wszelkich wymaganychdokumentów
niezbędnych w celu realizacji prawa do Nagrody.
6.7. Sposób realizacji nagrody przez Zdobywcę Nagrody zostanie ustalony w porozumieniu
ze Zdobywcą przez Operatora Technicznego działającego w imieniu Organizatora.
6.8. Imię i nazwisko Zdobywcy Nagrody wraz z Materiałem Konkursowym, który otrzymał
Nagrodę, może zostać zamieszczony na Stronie Konkursowej jak i na stronach internetowych
i innych kanałach komunikacji, w szczególności w ramach profili na portalach
społecznościowych Organizatora, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
6.9. Uczestnik Konkursu nieodwołalnie traci prawo do Nagrody, jeżeli:
a) nie potwierdzi realizacji prawa do Nagrody w terminie ustalonym przez Strony;
b) nie dopełni on lub jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny obowiązków
przewidzianych w Regulaminie;
c) naruszy postanowienia Rozdziału 4 niniejszego Regulaminu;
d) w innych wypadkach określonych w niniejszym Regulaminie.
6.10. Organizator może dokonać cesji praw z tytułu rękojmi lub gwarancji na rzecz
Zdobywcy Nagrody.
6.11. Warunkiem realizacji prawa do Nagrody jest przekazanie przez Zdobywcę Nagrody
poprawnego adresu na który ma zostać przekazana Nagroda. Odpowiedzialność Organizatora
i Operatora Technicznego wobec Uczestnika w związku z realizacją Konkursu jest
ograniczona do wysokości wartości Nagrody. Postanowienie niniejsze nie ogranicza
odpowiedzialności Organizatora i Operatora Technicznego wobec Uczestnika za szkody
spowodowane działaniem lub zaniechaniem Operatora Technicznego i Organizatora
wynikające z zawinionego niewykonania lub nienależytego wykonania przez Operatora
Technicznego i Organizatora przyrzeczenia publicznego wynikającego z niniejszego
Regulaminu.
7. OBOWIĄZEK PODATKOWY
7.1. W przypadku, gdy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
zdobywca Nagrody będzie miał obowiązek uiszczenia za pośrednictwem Organizatora
(płatnika) podatku dochodowego od osób fizycznych Nagroda zostanie wydana Zdobywcy
Nagrody po potrąceniu kwoty podatku dochodowego. Obowiązek zapłaty podatku
dochodowego w zryczałtowanej wysokości 10% powstaje w przypadku, gdy wartość nagrody
przekracza kwotę 760,00 złotych, przy czym w odniesieniu do Nagrody, składającej się
z dwóch elementów, wartość podatku dochodowego zostanie obliczona od łącznej wartości
wygranych w Konkursie Nagród.

7.2. Organizator informuje, że w dniu rozpoczęcia Konkursu obowiązek zapłaty podatku
dochodowego w zryczałtowanej wysokości 10% wartości wygranej powstaje w przypadku,
gdy wartość Nagrody przekracza kwotę 760, 00 PLN.
8. DANE OSOBOWE
8.1. Dane Osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Administratora Danych
Osobowych jedynie w celu doraźnym, tj. w celu realizacji konkursu (wyłonienie zwycięzcy i
przekazania nagrody) i zostaną trwale usunięte po ustaniu konkursu i/lub okresu
reklamacyjnego.
8.2. Administrator Danych Osobowych będzie przetwarzał Dane Osobowe Uczestników
Konkursu w zakresie Imię i Nazwisko, Adres poczty elektronicznej, przy czym Dane
Osobowe Zwycięzców Konkursu w zakresie Imię i Nazwisko, Adres poczty elektronicznej
oraz dodatkowo Numer Telefonu.
8.3. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Organizator Fiat Auto Poland S.A. z
siedzibą w Bielsko – Biała wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru
Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bielsku - Białej VIII Wydział Gospodarczy pod
numerem KRS 0000019628 Administrator Danych Osobowych informuje że dane osobowe
Uczestników Konkursu zostaną powierzone Operatorowi Technicznemu.
8.4. Administrator Danych Osobowych informuje, że podanie danych osobowych jest
dobrowolne, choć warunkuje możliwość udziału w Konkursie oraz że Uczestnikowi
Konkursu przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz ich poprawiania.
8.5. Do zakończenia Konkursu Uczestnik Konkursu może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego
danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu wysyłając na adres
wskazany przez Operatora technicznego w publikacji (wpisu konkursowego na blogu
Operatora). Niezbędna jest wiadomość o temacie "Cofnięcie zgody na przetwarzanie
danych", w treści wiadomości musi zostać zawarty adres e-mail używany w Konkursie.
Cofnięcie takiej zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą
prawa do jakiejkolwiek Nagrody.
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1. Reklamacje Uczestników Konkursu są przyjmowane do dnia 11 lipca2014 roku
wyłącznie na adres korespondencyjny Operatora technicznego.
9.2. Reklamacje będą rozpatrywanie wciągu 14 dni roboczych od czasu otrzymania
zgłoszenia.
9.3. Organizator ani Operator Techniczny nie jest odpowiedzialny za niedostępność Konkursu
wskutek problemów z przesyłaniem danych, ani też nie gwarantuje, że strony sieci Web będą
wolne od zakłóceń lub błędów. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek
utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji niezależne od Organizatora a leżące
po stronie dostawców usług telekomunikacyjnych działających na zlecenie Uczestnika
Konkursu.

9.4. Organizator ani Operator Techniczny nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub
jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn
leżących po stronie Uczestników Konkursu.
9.5. Organizator jest uprawniony 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 oraz zmian specyfikacji Nagród.
Zmieniony Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie internetowej
u Operatora technicznego

