
REGULAMIN KONKURSU „Odkryj swoje piękno. Metamorfoza z marką Perfecta i Eweliną 

Rydzyńską” 

 

§ 1. ORGANIZACJA KONKURSU 

 

1.Organizatorem Konkursu „Odkryj swoje piękno. Metamorfoza z marką Perfecta i Eweliną 

Rydzyńską” (zwanym dalej „Konkursem”) jest firma FACE AND LOOK SPÓŁKA AKCYJNA z 

siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-235) przy ulicy Równoległej 4A, o kapitale zakładowym w 

wysokości 100 000 złotych, wpisaną pod numerem KRS 0000442848 do Rejestru Przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą numer NIP: 951-236-17-92, zwana dalej 

„Organizatorem”.  

 

2.Fundatorem nagród w Konkursie jest Dax Cosmetics sp. z o.o. Duchnów, ul. Spacerowa 18, 05-

462 Wiązowna, zwana dalej „Fundatorem”. 

  

3. Konkurs „Odkryj swoje piękno. Metamorfoza z marką Perfecta i Eweliną Rydzyńską” 

prowadzony jest na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 

 

4. Każda osoba, która przystępuje do Konkursu umieszczając odpowiedź („Zgłoszenie konkursowe”)  

we wskazanym przez Organizatora miejscu jest dalej nazywana „Uczestnikiem”. Uczestnikiem 

Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, stale zamieszkująca na terenie Polski, 

posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby nie  mające pełnej zdolności do 

czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie jedynie po uzyskaniu zgody przedstawiciela 

ustawowego. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, ani zatrudnieni na podstawie umów 

cywilnoprawnych współpracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny. W 

rozumieniu niniejszego regulaminu za członków rodzin osób wskazanych powyżej uznaje się: 

wstępnych, zstępnych, przysposobionych, rodzeństwo oraz małżonka, a także wstępnych, zstępnych, 

przysposobionych oraz rodzeństwo małżonka.  

 

5. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.). Organizator jest składającym 

przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego. 

 

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1.Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie. 

 

2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Polski za pośrednictwem strony internetowej 

https://www.faceandlook.pl. Konkurs promowany jest na serwisie internetowym www.facebook.com 

(na stronach firmowych FacandLook oraz Perfecta). 

 

3. Konkurs organizowany jest na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 

23.04.2018 (od godziny 9:00) do dnia 30.05.2018 (do godz. 24:00).  

 

4. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa niezależna Komisja Konkursowa. 

 

5. Konkurs nie jest prowadzony w celach zarobkowych. 

 

 

http://www.facebook.com/


§ 3. UCZESTNICTWO W KONKURSIE 

 

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne.  

 

2. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do 

żądania wydania nagrody, nie można przenosić na osoby trzecie.  

 

3. Uczestnik dokonując zgłoszenia w Konkursie automatycznie oświadcza, że:  

- akceptuje treść niniejszego Regulaminu;  

- jest autorem Zgłoszenia konkursowego, czyli autorskiego hasła reklamowego i ma do niego pełne 

prawa autorskie i majątkowe  

- akceptuje postanowienia Regulaminu w zakresie praw autorskich;  

-wyraża zgodę na publikację jego Zgłoszenia konkursowego na stronie http://www.perfecta-

kosmetyki.pl/ oraz na portalu https://www.faceandlook.pl/  

 

4. Z tytułu uczestnictwa w Konkursie nie przysługuje zwrot kosztów, ani innych poniesionych przez 

Uczestników wydatków. Nie ma też nagród przewidzianych za samo uczestnictwo w Konkursie.  

 

5. Organizator może zawiesić lub zmienić zasady Konkursu w każdym czasie, za uprzednim 

podaniem tego faktu do wiadomości publicznej na stronie internetowej www.faceandlook.pl, pod 

warunkiem, że zmiana zasad Konkursu nie wpłynie na pogorszenie warunków Konkursu. Zmiany 

zasad nie mogą mieć wpływu na prawo uczestnika do nagrody.  

 

§ 4. ZAŁOŻENIA KONKURSU 

 

1.Celem Konkursu jest promocja linii kosmetyków DAX PERFECTA. 

 

2.Uczestnicy, którzy chcą wziąć udział w Konkursie zobowiązani są złożyć 

oświadczenie o treści: „WYRAŻAM ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

PRZEZ ORGANIZATORA i FUNDATORA KONKURSU W CELACH ZWIĄZANYCH Z 

REALIZACJĄ KONKURSU ORAZ WYDANIEM NAGRÓD. OŚWIADCZAM, IŻ 

ZAPOZNAŁEM SIĘ Z TREŚCIĄ REGULAMINU KONKURSU I AKCPETUJĘ JEGO 

WARUNKI”. Oświadczenie złożyć należy umieszczając je na stronie konkursowej, pod wpisem 

konkursowym www.faceandlook.pl/metamorfoza-z-perfectą   

 

3.Do udziału w Konkursie jest uprawniony każdy konsument, który w okresie od 23 kwietnia 2018 

do 30 maja 2018 roku dokona zakupu produktów pielęgnacyjnych marki DAX PERFECTA za 

minimum 15 zł w Drogeriach Rynku Tradycyjnego oznaczonych plakatem z logo akcji (nie dotyczy 

sieci drogeryjnych Rynku Nowoczesnego, jak: Rossmann, Natura, Hebe, SuperPharm) i zarejestruje 

paragon na stronie konkursowej https://www.faceandlook.pl/metamorfoza-z-perfectą  

 

4.Po zarejestrowaniu paragonu Uczestnik powinien wykonać zadanie konkursowe. Zadanie 

konkursowe: „Wymyśl hasło reklamowe, w którym użyte zostanie słowo  PERFECTA”. 

Zgłoszenie konkursowe, czyli hasło reklamowe umieścić należy w na stronie 

https://www.faceandlook.pl/metamorfoza-z-perfectą  

 

5.Każdy paragon może być zarejestrowany tylko raz. Uczestnik może zrejestrować dowolną liczbę 

paragonów spełniających warunki określone w pt. 3 niniejszego paragrafu, co pozwala Uczestnikowi 

wziąć wielokrotnie udział w Konkursie. Aby wysłać więcej niż jedno Zgłoszenie konkursowe, 

należy za każdym razem wykonać czynności opisane w punktach 2, 3 i 4 niniejszego paragrafu.  

http://www.perfecta-kosmetyki.pl/
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6. Zgłoszenia konkursowe (hasła reklamowe) nie mogą naruszać: obowiązujących przepisów, praw 

osób trzecich, zasad dobrych obyczajów, zawierać treści obscenicznych i powszechnie uznanych za 

obelżywe, a także muszą być zgodne z Regulaminem Konkursu. 

 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia Zgłoszenia Uczestnika, który przesłał odpowiedź 

naruszającą powszechnie obowiązujące przepisy prawa, sprzeczną z dobrymi obyczajami lub taką, 

która może być uznana za obelżywą, kojarzyć się z przemocą lub rasizmem i innymi przejawami 

dyskryminacji odnoszącą się do polityki, religii, hazardu, alkoholu, wyrobów tytoniowych i innych 

substancji uznawanych za szkodliwe dla zdrowia ludzi; zawierającą treści, do których prawa 

przysługują lub mogą stanowić reklamę osób trzecich.  

 

8. Od decyzji przysługuje prawo odwołania na warunkach reklamacji opisanych w Regulaminie. 

 

9. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku próby 

wpływania na wyniki Konkursu lub w przypadku naruszenia przez niego warunków 

Regulaminu. 

 

§ 5. KOMISJA KONKURSOWA 

 

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w 

celu dokonania oceny prawidłowości Zgłoszeń oraz dokonania wyboru 

zwycięzców Konkursu, jak również rozpatrzenia reklamacji zgłaszanych przez Uczestników 

Konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową („Komisja Konkursowa”). 

 

2. W skład Komisji Konkursowej wejdą trzy osoby delegowane przez Organizatora i 

Fundatora. Komisja konkursowa podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. 

 

§ 6. PRZYZNAWANIE NAGRÓD 

 

1. Zwycięskie Zgłoszenia konkursowe zostaną wyłonione przez Komisję Konkursową w 

terminie do 14 dni od zakończenia Konkursu. Zgłoszenia konkursowe będą oceniane z 

uwzględnieniem kryterium kreatywności odpowiedzi i spełnienia warunków zadania 

konkursowego.  

 

2. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez Komisję Konkursową tylko spośród Uczestników, 

którzy spełniają warunki uczestnictwa w Konkursie.  

 

3. Spośród Zgłoszeń przesłanych przez Uczestników i spełniających warunki określone w 

Regulaminie Komisja Konkursowa wskaże 2 najbardziej interesujące hasła, a Uczestnikom, którzy je 

nadesłali zostaną przyznane nagrody główne. Dodatkowo Komisja Konkursowa wskaże 200 

ciekawych haseł, a Uczestnikom, którzy je przesłali zostaną przyznane nagrody drugiego stopnia. 

Łącznie wybranych i nagrodzonych zostanie 202 osoby.  

 

4. Nagrodami w konkursie są:  

a. 2 nagrody główne o wartości 2000,00 zł każda (słownie: dwa tysiące złotych). 

 Na nagrody składają się: 

- Prywatna metamorfoza stylu z Eweliną Rydzyńską oraz sesja zdjęciowa 

- Bon na zakupy w CH Ptak, w Nadarzynie 

- Voucher na zabiegi pielęgnacyjne na twarz, badanie skóry w salonie Perła Sobienie Clinik&SPA. 



- F&L Boks z zestawem kosmetyków Perfecta 

- publikacja sesji na łamach magazynu Face&Look, Wirtualne Kosmetyki oraz na portalach Social 

Media (FB, Instagram). 

Organizator pokrywa koszt dojazdu Zwycięzców do Warszawy, do kwoty 150 zł, oraz zapewnia   

nocleg w hotelu Sobienie Królewskie k. Warszawy. 

 

b. 200 nagród drugiego stopnia, czyli F&L Boks z zestawem kosmetyków Perfecta o wartości 80 zł 

każdy. 

 

5. Łączna wartość nagród to: 22 000,00 zł. (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych).  

 

6. Nagrody nie podlegają wymianie na inne, a w szczególności na ich ekwiwalent pieniężny. Nie jest 

również możliwe odstąpienie prawa do nagrody na rzecz osób trzecich. Każdy Uczestnik Konkursu 

może wygrać wyłącznie jedną nagrodę. 

 

7. Wygrana w Konkursie jest zwolniona od podatku dochodowego. 

W przypadku wystąpienia obowiązku zapłaty podatku dochodowego od nagród wydanych 

w Konkursie, nagroda rzeczowa zostanie powiększona o część pieniężną, równą wartości 

podatku dochodowego. Kwota ta zostanie pobrana przez Organizatora na poczet 

zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, należnego na podstawie art. 30 

ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wartości równej 10% 

wartości rzeczowej nagrody. Część pieniężna nagrody nie zostaje wypłacona Uczestnikowi, 

bowiem podlega ona odprowadzeniu na rachunek bankowy właściwego Urzędu 

Skarbowego. 

 

§ 7. PRZEKAZANIE NAGRÓD 

 

1.Do wszystkich Zwycięzców nagród w ciągu 48 godzin od zakończenia posiedzenia Komisji 

Konkursowej Organizator wyśle powiadomienia e-mail z informacją o wygranej.  

 

2.Zwycięzcy nagrody głównej, po otrzymaniu powiadomienia o wygranej są zobowiązaniu do 

wysłania drogą mailową odpowiedzi zwrotnej w terminie 3 dni od otrzymania powiadomienia. 

Odpowiedź powinna zawierać numer kontaktowy. Przedstawiciel Organizatora skontaktuje się ze 

Zwycięzcą pod wskazanym numerem w celu umówienia terminu realizacji nagrody głównej. Nie 

podanie numeru telefonu kontaktowego w wyżej wymienionym terminie skutkuje wygaśnięciem 

prawa do otrzymania nagrody. 

Odebranie nagrody głównej szacuje się w terminie pomiędzy 25-27.06.2018 r. 

 

3.Zwycięzcy nagród drugiego stopnia po otrzymaniu powiadomienia o wygranej zobowiązani są do 

wysłania drogą mailową odpowiedzi zwrotnej. Odpowiedź powinna zawierać dokładny adres 

wysyłki, imię i nazwisko oraz numer kontaktowy i powinna być wysłana nie później niż w terminie 

3 dni od otrzymania powiadomienia o wygranej. Nie podanie adresu w wyżej wymienionym terminie 

skutkuje wygaśnięciem prawa do otrzymania nagrody.  

 

4. Nagrody drugiego stopnia przekazane zostaną nagrodzonym Uczestnikom w drodze przesyłki 

kurierskiej lub paczki Poczty Polskiej wysłanych na adres wskazany przez Uczestnika, w terminie 14 

dni roboczych od dnia przesłania przez Uczestnika danych adresowych do wysyłki.   

 

 



5.Organizator zastrzega sobie możliwość zweryfikowania tożsamości i pełnoletności 

Zwycięzców Konkursu na podstawie okazania przez Uczestnika dokumentu tożsamości przy 

wydaniu Uczestnikowi nagrody przez kuriera. 

 

6. Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody w przypadku gdy: 

a. Odmówi przyjęcia nagrody, 

b. Kontakt z Uczestnikiem nie będzie możliwy, z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy 

Konkursu, pomimo kilku prób kontaktu 

c. Zwycięzca Konkursu nie spełnia warunków Regulaminu uprawniających go do wzięcia 

udziału w Konkursie lub otrzymania nagrody. 

W przypadku nie wydania wszystkich nagród z powodu wpłynięcia mniejszej liczby zgłoszeń, 

rezygnacji zwycięzcy z przyjęcia nagrody albo niemożliwości skontaktowania się ze Zwycięzcami, 

nagrody nie wydane pozostają do dyspozycji Organizatora. 

 

7. Koszt wysyłki nagród pokrywa Organizator Konkursu.  

 

8.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez 

nagrodzonego Uczestnika Konkursu danych kontaktowych, adresu zamieszkania oraz innych danych 

służących do identyfikacji Uczestnika Konkursu oraz za wszelkie zmiany tych danych.  

 

9. Organizator zastrzega możliwość zmiany nagród, jeśli przyznanie ich będzie niemożliwe z 

przyczyn niezależnych od Organizatora. W tym wypadku Organizator zobowiązuje się do 

przyznania nagrody o wartości identycznej do nagród wymienionych wyżej. 

 

§8. DANE OSOBOWE 

 

1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest FACE AND LOOK SPÓŁKA 

AKCYJNA. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-235) przy ulicy Równoległej 4A,. Dane 

osobowe gromadzone są wyłącznie dla celów związanych z przeprowadzeniem, rozstrzygnięciem i 

rozliczeniem konkursu na podstawie zgody udzielonej przez ww. osoby zgodnie z art. 23 ust 1 pkt 1 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, 

poz. 926 ze zm., dalej UODO). 

 

2. Po uzyskaniu odrębnej zgody dane uczestników konkursów mogą być wykorzystywane 

przez Administratora Danych także dla celów marketingowych w tym dla otrzymywania 

drogą elektroniczną (za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu) informacji o 

charakterze marketingowym zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 

drogą elektroniczną (Dz. U z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); 

 

3. Osobom ujawniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz 

możliwość ich poprawiania a w sytuacji przetwarzania ich danych w celach marketingowych 

możliwość wniesienia sprzeciwu.  

 

4. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie następujący zakres czynności: zbieranie, 

utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie i opracowywanie.  

 

5.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymania nagrody w 

Konkursie.  

 

 



 

§9. PRAWA AUTORSKIE 

 

1. Każdy Uczestnik, poprzez wysłanie zgłoszenia do Konkursu oświadcza, że jest wyłącznym 

autorem treści hasła i posiada pełnię praw autorskich.   

 

2.Wyłączną odpowiedzialność za treść przesłanych Zgłoszeń Konkursowych, ponoszą osoby, które 

je przesłały. W szczególności poprzez udział w Konkursie oraz przesłanie Zgłoszenia Konkursowego 

Uczestnik oświadcza, iż: 

a. przesłana praca nie narusza obowiązującego prawa, w szczególności, ale niewyłącznie 

czyichkolwiek autorskich praw majątkowych, uczuć religijnych, dobrych obyczajów etc., 

b. jest autorem przesłanego Zgłoszenia konkursowego – hasła reklamowego, 

c. w przypadku niezgodności z prawdą ww. oświadczeń ponosi całkowitą i wyłączną 

odpowiedzialność z tego tytułu, w szczególności zobowiązuje się pokryć w całości ewentualną 

szkodę oraz wszelkie udokumentowane koszty. Ponadto w przypadku skierowania  roszczeń  

przeciwko Organizatorowi przejmie od niego odpowiedzialność za te roszczenia, oraz zobowiązuje 

się do naprawienia wszelkich udokumentowanych szkód i pokrycia wszelkich udokumentowanych 

kosztów poniesionych przez Organizatora w związku ze zgłoszeniem takich roszczeń. 

 

3.Uczestnicy zapewniają, że ich Zgłoszenia nie naruszają praw osób trzecich. W razie stwierdzenia 

naruszeń niniejszego zapisu, Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika 

dopuszczającego się naruszeń, na każdym etapie Konkursu. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika 

obejmuje również prawo do pozbawiania nagród. W takim przypadku Uczestnik ma prawo złożenia 

reklamacji zgodnie z Regulaminem. 

 

4.Uczestnik poprzez przesłanie Zgłoszenia wraz z hasłami reklamowymi udziela Organizatorowi 

licencji niewyłącznej do przesłanej pracy na czas nieograniczony bez dodatkowego wynagrodzenia.   

 

5. Licencja, o której mowa w pt. 4 niniejszego paragrafu, uprawnia Organizatora do 

rozpowszechniania haseł zgłoszonych do Konkursu bądź ich części w Internecie (w szczególności na 

portalach społecznościowych, swoich stronach internetowych), książkach, opracowaniach, 

antologiach, pracach zbiorowych, adaptacjach, scenariuszach, audycjach radiowych i telewizyjnych, 

filmach, sieciach przekazu elektronicznego, technologii mobilnej oraz w formie płyty CD, DVD, 

DVD -HD, Blu-ray. 

 

6.Udzielenie licencji następuje z chwilą dostarczenia Zgłoszenia Konkursowego do Organizatora w 

jakiejkolwiek postaci.  

 

7.Zwycięzcy w związku z otrzymaniem nagrody, na podstawie przepisu art. 921 kodeksu cywilnego, 

przenoszą na Organizatora bez dodatkowego wynagrodzenia autorskie prawa majątkowe do haseł 

konkursowych w następującym zakresie:  

a. utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką, w tym fotokopiowanie i 

mikrokopiowanie;  

b. wydawanie  (publikowanie)  i  rozpowszechnianie  we  wszystkich  wydaniach, niezależnie od 

formy, standardu, systemu lub formatu, bez ograniczenia liczby nakładów, wydań oraz egzemplarzy; 

obejmuje to także prawo do częściowego lub całkowitego przedruku (przed i po produkcji), w tym 

na fotokopiach, mikrokopiach i mikroreprodukcjach, a także do powielania w inny sposób;  

c. wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji 

oraz trwałe lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub w części dowolnymi 

środkami i w dowolnej formie;  



d. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a 

także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i 

czasie przez siebie wybranym w tym w dowolnym kanale komunikacji publicznej.  

 

8. Zwycięzcy w związku z otrzymaniem nagrody, na podstawie przepisu art. 921 kodeksu 

cywilnego, udzielają Organizatorowi zezwolenia na korzystanie z zależnych praw autorskich na 

wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyżej, o ile dla eksploatacji utworu na tych polach 

konieczne lub potrzebne jest stworzenie utworu zależnego, a także zezwolenia na udzielenie 

wzajemnego i równoczesnego lub samodzielnego opracowania, przeróbki, adaptowania części lub 

całości w tym przez nadawanie im różnego rodzaju form (zmienionej, skróconej, poszerzonej lub 

skondensowanej) z prawem do reprodukowania na nośnikach zapisu (dyskietce, karcie pamięci, 

diapozytywie, slajdzie, mikrofilmie, fotokopii, mikroreprodukcji, nośniku CD oraz DVD itp.) oraz z 

prawem do wykorzystania na nośnikach dźwięku i obrazu. Powyższe zezwolenie upoważnia 

Organizatora do udzielania dalszych zezwoleń osobom trzecim w przypadku przeniesienia na takie 

osoby trzecie autorskich praw majątkowych do utworu. 

 

9. Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu w każdym czasie w razie stwierdzenia przez 

Komisję Konkursową, że jego zgłoszenie konkursowe nie spełnia wymogów Regulaminu lub w 

przypadku zgłoszenia do Organizatora przez osoby trzecie roszczeń związanych ze zgłoszeniem. 

Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawiania nagród. W takim 

przypadku Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z Regulaminem. 

 

§ 10. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

 

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie listem 

poleconym wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: FACE AND LOOK SPÓŁKA 

AKCYJNA z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-235) przy ulicy Równoległej 4A, z 

dopiskiem nazwy danego Konkursu w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania listy 

zwycięzców (decyduje data stempla pocztowego).  

 

2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w pt. 1 niniejszego paragrafu nie będą 

rozpatrywane.  

 

3. Komisja Konkursowa rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego 

Regulaminu. Komisja rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia. Osoba 

zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie, na adres podany przez Uczestnika w 

reklamacji. 

 

§11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ  

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez Pocztę Polską oraz firmy 

świadczące usługi kurierskie, a także za podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne w tym 

zapewniające dostęp do sieci Internet.  

 

2. Organizator nie jest odpowiedzialny za brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie wskutek 

problemów technicznych z przesyłaniem danych ani nie gwarantuje, że strony sieci internetowej 

będą wolne od zakłóceń lub błędów. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę 

danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji.  

 

 



§ 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego. 

 

2. Treść niniejszego Regulaminu znajduje się na portalu www.faceandlook.pl, będzie udostępniana 

również do wglądu wszystkim zainteresowanym w siedzibie Organizatora.  

 

3. Wszelkie spory mogące wyniknąć między Organizatorem Konkursu a jego uczestnikami 

rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.  

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.04.2018 roku.  

 

http://www.faceandlook.pl/

