
 

 

                           „PREMIERY KOSMETYCZNE” - Regulamin akcji promocyjnej 

 

 

Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w akcji zorganizowanej dla osób 

zarejestrowanych na portalu działającym pod adresem internetowym 

http://www.faceandlook.pl 

 

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

 

1. Akcja promocyjna ‘’ PREMIERY KOSMETYCZNE ‘’odbywa się na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

2. Organizatorem akcji „PREMIERY KOSMETYCZNE”, zwanej dalej Promocją jest  

FACE AND LOOK S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla  Miasta Stołecznego 

Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000442848, zwana dalej Organizatorem. 

 

3. Adres korespondencyjny Organizatora: FACE AND LOOK S.A.. ul. Równoległa 4a,  

02-235  Warszawa, e-mail: redakcja@faceandlook.pl 

 

4. Organizator Promocji jest wydawcą czasopisma „Face & Look” oraz właścicielem portalu 

działającego pod adresem internetowym http://www.faceandlook.pl. 

 

5. Promocja rozpoczyna się 1 maja 2017 r.  i  trwa do 30 czerwca 2017 r.  

 

6. Organizator Promocji  informuje o zasadach Promocji na łamach czasopisma „Face&Look” 

oraz portalu internetowego www.faceandlook.pl. 

 

7. Regulamin dostępny jest również w siedzibie Organizatora wskazanej w ust.3 powyżej oraz 

na portalu internetowym www.faceandlook.pl. 

 

 

§ 2 NAGRODY 

 

 

1. Nagrodami w Promocji jest : 

 
-  5 zestawów kosmetyków Montibello o wartości 500 zł brutto 

-  5 zestawów kosmetyków Montibello o wartości 300 zł brutto 

-  100 kremów do rąk MONTIBELLO SKIN CARE o wartości 36 zł brutto każdy  

-  100 FLM na konto Klubowicza za zarejestrowanie paragonu 

-  Nagroda główna – wyjazd do studia szkoleniowego MONTIBELLO w Barcelonie.  

   Wartość nagrody 3000 zł.  

 

 

 

2. Fundator nagród: Polwell  Sp. Z O.O.   ul. Ołowiana 12 , 85-461 Bydgoszcz 



 

 

 

§ 3 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 

1. Konkurs skierowany jest do klientów salonów partnerskich współpracujących z Face and 

Look i MONTIBELLO SKIN CARE. Salony biorące udział w promocji PREMIERY 

KOSMETYCZNE można znaleźć na mapie portalu – www.faceandlook.pl/mapa, dodatkowo 

salony oznaczone są materiałami POS informującymi o akcji na witrynach okiennych 

salonów. Salon partnerski prowadzi sprzedaż zabiegów objętych promocją.  

 

2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest posiadanie aktywnego konta w portalu 

internetowym  www.faceandlook.pl oraz spełnienie pozostałych warunków określonych w 

ust. 6 niniejszego paragrafu.  

 

3. Aby posiadać aktywne konto na portalu internetowym www.faceandlook.pl należy podać 

na zamieszczonym na nim formularzu rejestracyjnym swoje Imię i Nazwisko, adres e-mail i 

zaakceptować regulamin portalu Face and Look. Akceptacja ww. regulaminu jest dobrowolna, 

przy czym jest warunkiem koniecznym rejestracji konta. 

 

4. W Promocji mogą wziąć udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną 

zdolność do czynności prawnych, mające miejsce zamieszkania na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej i będące konsumentami w rozumieniu art. 22(1) K.C. Osoby te 

zwane są dalej Uczestnikami lub każda z osobna Uczestnikiem. Wszystkie te warunki muszą 

być spełnione łącznie najpóźniej w dniu zgłoszenia udziału w Konkursie.  

 

5. W Promocji nie mogą uczestniczyć pracownicy salonów partnerskich oraz pracownicy 

Organizatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin, tzn.: małżonkowie, rodzeństwo. 

 

6. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest również: 

 

a) zakup w jednym z salonów partnerskich uczestniczących w akcji ‘’PREMIERY 

KOSMETYCZNE’’  w czasie trwania Promocji jednego z zabiegów kosmetycznych na twarz 

lub ciało z dowolnej linii - MONTIBELLO SKIN CARE , 

 

b) wpisanie w czasie trwania Promocji w aplikacji znajdującej się na stronie 

www.faceandlook.pl: 

 

- numeru znajdującego się na paragonie fiskalnym, dokumentującego transakcję w jednym z  

salonów partnerskich Face and Look oraz  

 

- daty zakupu zabiegu uprawniającego do udziału w Promocji i 

 

- kwoty wydanej na zakup zabiegu objętego Promocją w salonie partnerskim, widocznej na 

paragonie fiskalnym, uprawniającym do udziału w Promocji, 

 

c) zachowanie oryginału paragonu fiskalnego w celu okazania go na wezwanie Organizatora   

 

d) wykonanie pracy konkursowej w czasie trwania Promocji, polegającej na udzieleniu opinii 

na temat zakupionego zabiegu, w aplikacji promocyjnej, o której mowa w punkcie b),  

 

e) akceptacja niniejszego Regulaminu.  

http://www.faceandlook.pl/mapa


 

 

 

 

 

7. Dokonując akceptacji, o której mowa w ust. 6 lit. e) Uczestnik zobowiązuje się do 

przestrzegania określonych w regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie 

warunki, które uprawniają go do udziału w Promocji. Uczestnik potwierdza również, że 

zapoznał się z regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia. 

 

8. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia wszystkie warunki 

określone w niniejszym regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika 

złożenia odpowiednich oświadczeń w formie pisemnej, podania określonych danych lub 

przedłożenia stosownych dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków uczestnictwa 

w Promocji. Niespełnienie warunków wynikających z niniejszego regulaminu lub 

bezpodstawna odmowa uczynienia zadość żądaniu Organizatora, może spowodować 

wykluczenie Uczestnika z Promocji z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagrody. 

 

9. Jeden paragon fiskalny, o którym mowa w §3 ust.6 upoważnia do jednego zgłoszenia 

udziału w Promocji. 

 

 

§ 4 KOMISJA PROMOCYJNA 

 

 

1. Nad prawidłowym przebiegiem Promocji czuwać będzie Komisja Promocyjna. 

 

2. Skład Komisji ustala Organizator Promocji. W skład Komisji Promocyjnej wchodzi trzech 

przedstawicieli Organizatora.  

 

3. Udział w pracach Komisji Promocyjnej jest honorowy. 

  

4. Głos decydujący ma Przewodniczący Komisji Promocyjnej.  

 

5. Czas pracy i zasady głosowania wyznacza i określa Przewodniczący Komisji Promocyjnej 

wybrany spośród jej członków. 

 

6. Oceny zgłoszonych prac Komisja Promocyjna dokona według własnego uznania, 

uwzględniając jakość i oryginalność. Zgłoszona praca nie może być dłuższa niż 500 znaków 

(licząc spacje oraz znaki interpunkcyjne). Zgłoszona praca powinna być wynikiem osobistej 

twórczości Uczestnika, nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, sprzecznych z 

dobrymi obyczajami lub prawem. Ponadto zgłoszona praca nie może zawierać treści, które 

mogą być uznane za reklamę jakiejkolwiek osoby trzeciej, za wyjątkiem Organizatora. 

Dodatkowo w przypadku posłużenia się cytatami należy je w sposób odpowiedni oznaczyć i 

wskazać ich autora. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

§ 5 ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD  

 

 

1. Nagrody gwarantowane otrzymają autorzy 100 najciekawszych prac, wyłonieni przez 

Komisję Promocyjną spośród Uczestników Promocji, którzy spełnili wszystkie 

warunki wskazane w Regulaminie.  

2. Nagroda główna, wyjazd do studia szkoleniowego w Barcelonie, zostanie przyznana 1 

osobie, która prześle najciekawszą pracę. Osoba ta wyłoniona zostanie przez Komisję 

Promocyjną, warunkiem otrzymania nagrody jest spełnienie wszystkich warunków 

wskazanych w Regulaminie.   

 

2. Komisja Promocyjna poinformuje Laureatów nagród drogą mailową do 15.07.2017 r.  

 

2a. Nagrody gwarantowane zostaną wysłane przez Fundatora, w terminie do 21 dni od 

daty ogłoszenia wyników na adresy salonów partnerskich w których dokonano zakupu 

zabiegu. O fakcie wysłania nagrody Laureat zostanie powiadomiony mailem. 

2b. Nagroda główna, wyjazd do Barcelony zostanie zorganizowany w ciągu 90 dni od 

daty ogłoszenia wyników lub w terminie dogodnym dla Laureata i potwierdzonym przez 

Fundatora nagrody. 

 

3. W przypadku nieodebrania nagrody Uczestnik traci prawo do jej otrzymania a  nagroda 

przechodzi do dyspozycji Fundatora. 

 

4. Przepadek nagród następuje także w przypadku, kiedy Laureat odmówi okazania 

dokumentu potwierdzającego jego tożsamość podczas odbioru nagrody lub gdy na podstawie 

dokumentu tożsamości nie będzie możliwa identyfikacja Uczestnika.  

 

5. Laureatowi nie przysługuje prawo żądania zamiany przyznanej nagrody na inną. 

Laureatowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród, ani 

otrzymania ich ekwiwalentu. Decyzja o przyznaniu nagrody jest ostateczna. Laureat nie może 

scedować prawa do nagrody na inną osobę. 

 

6. Odbiór nagrody Laureat zobowiązany jest potwierdzić czytelnym własnoręcznym 

podpisem wskazując jednocześnie datę odbioru.        

 

 

§ 6 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW PROMOCJI  

 

1. Przystępując do Promocji Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że administratorem jego 

danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z zm.) jest Organizator.  

 

2. Dane osobowe Uczestnika w zakresie: Imię Nazwisko,  adres e-mail będą wykorzystywane 

przez Organizatora w celu rejestracji, o której mowa w §3 ust. 3. 

 

3. Dane osobowe Laureata w zakresie imienia, nazwiska oraz adresu do dostarczenia nagrody 

będą udostępnione Fundatorowi nagrody w celu jej dostarczenia, zaś dane Laureata w 

zakresie imienia, nazwiska i miasta zamieszkania będą przetwarzane w sposób określony w 

§5 ust. 2 niniejszego Regulaminu. 

 



 

 

4. Niezależnie od treści ust. 2 i 3, dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom 

upoważnionym, na podstawie przepisów prawa, w celu i zakresie z nich wynikającym.  

  

5. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że w odniesieniu do jego danych osobowych 

podanych dobrowolnie, przysługuje mu prawo kontroli ich przetwarzania, w szczególności 

dostępu do treści tych danych oraz ich poprawiania. 

 

 

§ 7 PRAWA AUTORSKIE UCZESTNIKÓW PROMOCJI  

 

 

1. Zgłaszając udział w Promocji Uczestnik potwierdza, że  jest autorem wszelkich Utworów – 

w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,  które powstały w związku 

z wykonaniem wskazanej w §3 ust.6 regulaminu, zgłoszonej pracy .  

 

 

2. Uczestnik oświadcza, że: 

 

a) treść Utworu nie narusza w żaden sposób prawa ani jakichkolwiek dóbr osobistych osób 

trzecich oraz autorskich praw majątkowych do Utworu.  

 

b) utwory nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone.  

 

c) nie przeniósł majątkowych praw autorskich do Utworu na osobę trzecią ani nie udzielił 

żadnej licencji wyłącznej uprawniającej do korzystania ze zgłoszonej pracy. Posiada wyłączne 

prawo do udzielenia zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań pracy 

konkursowej oraz ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora z tytułu niezgodności z 

prawdą ww. oświadczeń, zobowiązuje się również zwolnić Organizatora od jakiejkolwiek 

odpowiedzialności w zakresie objętym niniejszym oświadczeniem, w szczególności w 

przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami 

wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw.  

 

3. Do Konkursu mogą być zgłaszane jedynie takie prace konkursowe, których wykorzystanie 

przez Organizatora, zgodnie z regulaminem i udzielonymi na podstawie regulaminu 

zezwoleniami jest zgodne z obowiązującymi przepisami i nie narusza praw osób trzecich, a w 

szczególności praw autorskich oraz praw osobistych do wizerunku. 

 

4. Z chwilą ogłoszenia wyników Laureat, bez dodatkowego wynagrodzenia, w zamian za 

przyznaną Nagrodę, udziela Organizatorowi, niewyłącznej licencji oraz zezwolenia i zgody na 

korzystanie i rozporządzanie pracą , według uznania Organizatora, na wszystkich polach 

eksploatacji, wymienionych poniżej oraz w zakresie prawa wykonywania i zezwalania na 

wykonywanie praw zależnych do zadań konkursowych na okres 5 lat, bez ograniczeń 

terytorialnych.  

 

 

 

5.Organizator będzie uprawniony do korzystania i rozporządzania pracą , według swojego 

uznania, w tym dla celów komercyjnych lub promocyjnych albo reklamowych, na 

następujących polach eksploatacji:  

 



 

 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w całości lub w części - wytwarzanie określoną 

techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 

techniką cyfrową oraz multimedialną, niezależnie od standardu, systemu, formatu, na 

dowolnym nośniku, w tym w szczególności utrwalanie i zwielokrotnianie w dowolnej ilości i 

formie; 

 

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których pracę w całości lub w części 

utrwalono -  w tym wprowadzanie do obrotu, użyczenie, najem, dzierżawa oryginału albo 

egzemplarzy; 

 

c) w zakresie rozpowszechniania Utworu, w całości lub w części, w sposób inny niż 

określony powyżej w pkt b) - publicznego wykonania, wystawienia, odtworzenia, nadawania i 

reemitowania a także publicznego udostępniania pracy konkursowej, w taki sposób, aby 

każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; w tym 

rozpowszechnianie w Internecie lub Intranecie,  

 

d) wykorzystywanie pracy do celów reklamowych, promocyjnych oraz informacyjnych 

Organizatora, bez ograniczenia, w tym w ulotkach, direct mailingu, Internecie, Intranecie, 

prasie, telewizji i poprzez inne środki techniczne odpowiednie ze względu na potrzeby 

promocji lub reklam;  

 

e) wprowadzanie pracy w całości lub części do: sieci komputerowych, w tym do sieci Internet 

oraz do innych sieci, bez ograniczenia, wprowadzanie Utworu w całości lub w części do 

pamięci komputerów oraz przetwarzanie w pamięci komputerów, bez ograniczenia.  

 

6. Korzystanie z Utworu na polach eksploatacji określonych w ust.5 powyżej, może 

następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych 

podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie 

elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych 

modyfikacji, itd. 

 

7. Organizatorowi przysługuje prawo do dokonywania i zezwalanie na dokonywanie 

wszelkich przeróbek, zmian w nagrodzonych Utworach, według uznania Organizatora, a w 

szczególności na łączenie z innymi elementami w materiałach reklamowych, prawo do 

korzystania i rozpowszechnia opracowań (prawo wykonywania zależnych praw autorskich do 

pracy konkursowej).  

 

8. Organizator nie jest zobowiązany do publikowania Utworu a odmowa rozpowszechniania 

nie wymaga uzasadnienia. 

 

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z dniem 1 maja 2017 r. 

    

 

Warszawa, dnia 30 kwietnia 2017 r. 


