Regulamin konkursu „Magic Rose”
§1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu „Magic Rose” (dalej: „Konkurs”) jest United Publishing S.A. z
siedzibą w Warszawie, 03-219 Warszawa ul. Elektronowa 2E, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd
Rejonowy w dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000660603, o kapitale zakładowym
100.000 PLN (w całości opłacony), NIP: 5242820465, Regon: 366439790, zwana dalej
„Organizatorem”.
2. Organizator Konkursu jest administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
3. Uczestnikowi Konkursu, którego dane zostaną umieszczone w zbiorze danych osobowych, służy prawo wglądu do jego danych osobowych oraz ich poprawienia, a także
prawo żądania usunięcia danych osobowych ze zbioru.
4. Fundatorem nagród w konkursie jest Basel Olten Pharm S.A., z siedzibą w Warszawie,
ul. Moniuszki 1a, 00-014 Warszawa, zwany dalej „Fundatorem”.
5. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
6. Konkurs jest ogłaszany i organizowany za pośrednictwem portalu Instagram na stronie:
www.instagram.com/evree_official/ oraz za pośrednictwem portalu Facebook na stronie: www.facebook.com/Evree.eu oraz za pośrednictwem strony internetowej: www.konkurs.evree.eu zwanymi dalej: „Stronami Konkursowymi”).
7. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem") reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie.
8. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 roku (Dz. U. nr 201 poz. 1540).
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§2 Uczestnictwo w Konkursie
Uczestnikami Konkursu mogą być wszyscy zarejestrowani użytkownicy portalu społecznościowego Instagram lub Facebook dostępnego dla każdego użytkownika
(ustawienia publiczne), którzy:
posiadają aktywne konto na portalu Instagram lub Facebook;
obserwują jako „fani” oficjalny profil www.instagram.com/evree_official/ lub obserwują
jako „fani” oficjalny profil www.facebook.com/Evree.eu;
są osobami pełnoletnimi;
wyrażą zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora i Fundatora w celach promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Organizatora i
Fundatora Konkursu;
wyrażą zgodę na ogłoszenie na profilu Fundatora na Stronach konkursowych swoich
danych osobowych, obejmujących imię i nazwisko oraz miejscowość zamieszkania,
w przypadku wygrania Konkursu;
wyrażą zgodę na korzystanie przez Organizatora i Fundatora z ich wizerunku utrwalonego na Zdjęciach, w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu i które to
korzystanie ma polegać udostępnieniu Zdjęcia Uczestnika Konkursu, na profilu Fundatora na serwisach Instagram oraz Facebook;
oświadczą, iż z chwilą opublikowania na profilu Fundatora Zdjęcia udzielają nieodpłatnej licencji niewyłącznej na korzystanie z autorskich praw majątkowych do
przedmiotowych zdjęć na czas nieokreślony. Licencja obejmuje wykorzystanie Zdjęć
poprzez:
a) utrwalanie, zwielokrotnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie całości lub części utworu, za pomocą wszelkich technologii, we wszystkich skalach, w wersjach dwu- i trójwymiarowej, w tym z zastosowaniem technologii cyfrowych,
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analogowych lub optycznych, za pośrednictwem urządzeń elektronicznych (w
szczególności smartfonów, tabletów) druk, zapis na płycie fotograficznej, offset, drukowanie na folii samoprzylepnej, nadrukowywanie, drukowanie (nanoszenie) na wszelkich materiałach;
b) zapisywanie, odtwarzanie, rozpowszechnianie, prezentowanie całości lub
części utworu, z użyciem komputerów, w tym w ramach sieci komputerowych,;
c) udostępnienie, rozpowszechnianie w sieci Internet (w tym na stronach www)
oraz w innych sieciach, a także na jakichkolwiek stronach i serwisach internetowych, w szczególności w serwisach społecznościowych;
d) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie).
wykonają zadanie konkursowe opisane w § 2 Regulaminu.
(dalej: „Uczestnicy Konkursu”)
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
Organizatorem Konkursu lub Fundatorem oraz członkowie rodzin wskazanych osób,
do drugiego stopnia pokrewieństwa.
Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora i Fundatora (lub inne
podmioty działające na zlecenie Organizatora i wyłącznie w celach określonych w
niniejszym Regulaminie) jego danych osobowych zawartych w zgłoszeniu w celu realizacji Konkursu oraz wydania nagród w Konkursie. Podanie danych osobowych jest
dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.
Zgłaszając swój udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatny regram /
repost Zdjęcia oraz na wykorzystanie swojego wizerunku na portalu Instagram marki
evrēe, który znajduje się pod adresem: www.instagram.com/evree_official/ i na portalu Facebook marki evrēe, który znajduje się pod adresem: www.facebook.com/Evree.eu
Przekazanie Organizatorowi Zgłoszenia oznacza zgodę Uczestnika na wzięcie udziału w Konkursie oraz pełną akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
Uczestnik ma prawo wziąć udział tylko jeden raz w każdym z etapów Konkursu przy
założeniu, że może wygrać tylko jedną nagrodę. Uczestnik może wziąć udział w konkursie tylko na jednym z wybranych serwisów społecznościowych (Instagram albo
Facebook).
§3 Zadanie konkursowe
Zadanie konkursowe polega na:
wykonaniu przez Uczestnika Konkursu zdjęcia własnej osoby (tzw. selfie) zwanego
dalej „Zdjęciem”
udzieleniu przez Uczestnika Konkursu odpowiedzi na pytanie umieszczone na stronie
internetowej .www.konkurs.evree.eu w formie interaktywnego formularza o treści:
„którą jesteś księżniczką: „grzeczną” albo „niegrzeczną”?”
zamieszczeniu Zdjęcia zmodyfikowanego przy pomocy dedykowanej aplikacji
umieszczonej na wskazanej w pkt B powyżej stronie internetowej zgodnie z wyborem, o którym mowa w pkt B powyżej na swoim profilu na portalu Facebook lub Instagram oraz:
w przypadku portalu Facebook: „polubieniu” profilu Evree i dodaniu zmodyfikowanego
zgodnie z pkt C powyżej Zdjęcia pod postem konkursowym, który tyczy się tego właśnie konkursu,
w przypadku portalu Instagram: polubienie konta https://www.instagram.com/evree_official/, oznaczeniu na swoim profilu zmodyfikowanego zgodnie z pkt C powyżej
Zdjęcia hashtagami: #urbanprincess #grzecznavsniegrzeczna #evree @evree_official

2. Konto w serwisach Instagram oraz Facebook na którym Uczestnik konkursu umieszcza Zdjęcia musi być kontem publicznym. Zgłoszenia z kont prywatnych nie będą
brane pod uwagę.
3. Zadania konkursowe będą weryfikowane przez Organizatora. Organizator zastrzega
sobie prawo podjęcia niezbędnych kroków celem usunięcia zadań konkursowych zawierających treści sprzeczne z prawem, łamiące normy społeczne i obyczajowe.
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§4 Czas trwania Konkursu
Konkurs rozpoczyna się dnia 10 maja 2017 r. o godzinie 15.00 i trwa do dnia 6
czerwca 2017 r. do godziny 23.59, przy czym jest on podzielony na 4 etapy:
Etap I - 10.05 - 16.05.2017 r.
Etap II - 17.05 - 23.05.2017 r.
Etap III - 24.05 - 30.05.2017 r.
Etap IV - 31. 05 - 06.06.2017 r.
Do konkursu zostaną zakwalifikowane prace konkursowe, które w tym terminie zostaną opublikowanie na wybranej Stronie konkursowej (na portalu Facebook i Instagram).
Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwa Komisja konkursowa powołane przez Organizatora. W skład Komisji Konkursowej wchodzą Mateusz Tyszkiewicz oraz dwie osoby wybrane przez Organizatora.
§5 Nagrody
1. Spośród Uczestników Konkursu zostanie wyłonione łącznie 44 osoby, które uzyskają prawo do nagród, („Zwycięzcy”).
2. Decyzja w przedmiocie wyboru Zwycięzców podejmowana jest przez Komisję
Konkursową. Komisja Konkursowa wyłaniając Zwycięzców bierze pod uwagę kreatywność oraz walory artystyczne Zdjęć.
3. Zwycięzcom zostanie przyznana 1 nagroda główna w postaci udziału w sesji
zdjęciowej (1 dzień zdjęciowy dla 4 wygranych osób, po jednej z każdego etapu
konkursu) oraz 40 nagród rzeczowych z tym, że po zakończeniu Konkursu przyznawana jest jedna nagroda główna dla 4 wybranych osób, a po zakończeniu
każdego etapu 10 nagród rzeczowych.
4. Nagrodą główną w Konkursie jest udział w sesji zdjęciowej z profesjonalnym fotografem Mateuszem Tyszkiewiczem. Wartość sesji zdjęciowej dla jednej osoby
wynosi 5 421 (słownie: pięć tysięcy czterysta dwadzieścia jeden) zł.
5. W trakcie sesji zostaną wykonane 2 zdjęcia Zwycięzcy (zdjęcie w odsłonie
grzecznej i niegrzecznej). Sesja zdjęciowa odbędzie się w terminie wskazanym
przez Organizatora Konkursu, nie później jednak niż do dnia 31 lipca 2017 r. Sesja odbędzie się w Warszawie.
6. Organizator Konkursu zapewnia Zwycięzcy nagrody głównej transport do Warszawy (w obrębie Polski, transport w dwie strony liniami PKP), nocleg w Warszawie oraz transport z miejsca noclegu do studia zdjęciowego. Wartość noclegu (1
doba hotelowa) oraz wartość transportu łącznie nie mogą przekroczyć 400 zł netto.
7. Zwycięzca nagrody głównej wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez
Organizatora i Fundatora konkursu jego wizerunku umieszczonego na zdjęciach
oraz innych materiałach, które powstaną w trakcie trwania sesji zdjęciowej w celu
ich umieszczenia na profilach Fundatora na serwisach Instagram i Facebook.
8. Organizator zapewnia Zwycięzcom Konkursu odzież, obuwie i dodatki, w których
będą oni występować w trakcie wykonywania sesji zdjęciowej.
9. Osoba, która nie weźmie udziału w sesji w terminie wskazanym przez Organizatora traci prawo do nagrody.
10. Nagrodą rzeczową jest zestaw kosmetyków marki evree o wartości 200 zł brutto.

11. Przyznane nagrody rzeczowe oraz nagroda główna nie podlegają zamianie na jej
równowartość pieniężną oraz nie podlegają przekazaniu przez Zwycięzcę Konkursu na rzecz osób trzecich.
12. Ogłoszenie wyników Konkursu następuje po zakończeniu każdego etapu poprzez
umieszczenie danych Zwycięzców wraz ze wskazaniem rodzaju przyznanej nagrody na profilu Fundatora w serwisie Instagram, dostępnym pod adresem: www.instagram.com/evree_official/ oraz Facebook, dostępnym pod adresem: www.facebook.com/Evree.eu w komentarzu pod zgłoszeniem w terminie 5 dni od dnia
zakończenia danego etapu. Kontakt ze Zwycięzcami odbywać się będzie poprzez
wiadomości prywatne na profilu Facebook lub Instagram.
13. Po otrzymaniu powiadomienia o wygranej w Konkursie, Zwycięzcy powinni niezwłocznie przesłać na podany w ogłoszeniu lub wiadomości adres mailowy swoje
dane potrzebne do przekazania nagrody, czyli: imię i nazwisko, adres pocztowy,
PESEL, data i miejsce urodzenia, adres i nazwa urzędu skarbowego właściwego
dla Zwycięzcy.
14. Zwycięzca nagrody głównej w terminie do 5 dni roboczych od ogłoszenia wyników
powinien potwierdzić swoje uczestnictwo w sesji. Brak potwierdzenia we wskazanym terminie oznacza rezygnację z nagrody. W takiej sytuacji Organizator ma
prawo wybrać innego Zwycięzcę.
15. Nagrody rzeczowe wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej. Wysyłka nagród następuje w terminie 21 dni roboczych od daty przekazania przez Zwycięzcę
danych adresowych zgodnie z ust 13 powyżej. Przez dni robocze rozumie się
wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy w Rzeczpospolitej Polskiej. Wysyłka i doręczenie nagród odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru
nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy. Brak odbioru nagrody rzeczowej w terminie jej doręczenia oznacza utratę prawa do nagrody.
17. W przypadku, gdy okaże się, że Zwycięzcą jest osoba, która nie spełnia warunków określonych w Regulaminie, osoba taka traci prawo do odebrania Nagrody i
Komisja ponownie wyłania Zwycięzcę Konkursu.
18. Fundator przyznaje do każdej nagrody dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości każdej nagrody. Dodatkowa nagroda nie podlega wypłacie na
rzecz Zwycięzcy lecz jest przeznaczona na zapłatę należnego zryczałtowanego
podatku dochodowego od osób fizycznych, stosownie do w art. 30 ust. 1 pkt 2
Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (tekst
jednolity Dz.U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zmianami) i odprowadzi do właściwego urzędu skarbowego.
§6 Szczegółowe zasady i warunki prawne Konkursu
1. Z chwilą przekazania nagrody na podstawie art. 921 § 3 kodeksu cywilnego Organizator i
Fundator Konkursu nabywają od Zwycięzców całość autorskich praw majątkowych do
nagrodzonego Zdjęcia wraz z prawem wykorzystania utrwalonego na nich wizerunku
Zwycięzcy, a także zależne prawa autorskie, bez ograniczeń terytorialnych, w zakresie
wszystkich znanych w chwili przeniesienia praw autorskich pól eksploatacji, w tym
określonych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r.
Nr 90 poz. 631 tj. z późn. zm.), a w szczególności w zakresie rozpowszechniania w
Internecie na oficjalnych stronach internetowych Fundatora i oficjalnych profilach
społecznościowych Fundatora (Facebook, Instagram).
2. Uczestnicy mogą zgłaszać do Konkursu Zdjęcia wyłącznie własnego autorstwa. Tym
samym Uczestnik konkursu oświadcza, że zdjęcia zgłoszone w Konkursie stanowią
przejaw jego własnej twórczej działalności, oraz nie naruszają one jakichkolwiek praw
osób trzecich.
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§7 Reklamacje
Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników do 14 dni od
zakończenia Konkursu pocztą elektroniczną, za pośrednictwem adresu: biuro@konkurs.evree.eu
Reklamacje wpływające po terminie określonym powyżej w ust. 1 nie będą rozpatrywane.
Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, adres email, adres korespondencyjny), przedmiot reklamacji, wskazanie jej przyczyn oraz określenie oczekiwanego sposobu jej załatwienia.
Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania
reklamacji, a zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia
reklamacji na podany adres e-mail lub listem poleconym. Reklamacje rozpatruje w imieniu Organizatora Komisja Konkursowa.
Decyzje Komisji Konkursowej w przedmiocie reklamacji podejmowane są większością
głosów w formie pisemnej uchwały i są ostateczne, przy czym Uczestnikowi, który nie
zgadza się ze sposobem rozpatrzenia reklamacji przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.
§8 Postanowienia końcowe
Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niemożliwości kontaktu z Uczestnikiem z powodu podania nieprawdziwych lub błędnych danych- w takiej sytuacji nagroda
pozostaje do wyłącznej dyspozycji Organizatora.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne na portalu Instagram
oraz Facebook.
Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie e-maila na adres:
biuro@konkurs.evree.eu z informacją o takiej rezygnacji (z podaniem danych, które
umożliwią jego identyfikację przez Organizatora). Rezygnacja w przypadku Zwycięzcy
powoduje utratę prawa do przyznanej nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej
dyspozycji Organizatora.
W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Komisja Konkursowa powołane
przez Organizatora może go wykluczyć na każdym etapie Konkursu.
W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany czy przeprowadzany przez
Instagram, Facebook ani żaden podmiot z nimi związany.
Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków określonych w niniejszym Regulaminie.
Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem e-mail: biuro@konkurs.evree.eu
Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Konkursu określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie Konkursu oraz we właściwych przepisach prawa. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.

