REGULAMIN KONKURSU
„Barbie – Dziewczyny rządzą w szkole”
§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs na stronie www.dziewczynyrzadza.pl, zwany dalej „Konkursem”, będzie prowadzony pod nazwą
„Dziewczyny rządzą w szkole”.
2. Organizatorem Konkursu jest Raz Dwa Projekt, z siedzibą w Siedlcach przy ul. Kilińskiego 8,
NIP 5213197791 zwany dalej „Organizatorem”.
3. Organizator przeprowadza konkurs na zlecenie Tailor Made PR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy
Al. Ujazdowskie 22 lok. 4 (00-478), wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem
KRS 0000628713, NIP 524-26-99-302, REGON: 142131054 zwany dalej „Zleceniodawcą”, który jest
również Administratorem Danych Osobowych w Konkursie.
4. Fundatorem Nagród w Konkursie jest marka Mattel Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul.
Chłodna 51 (34F), 00-867, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000222011; NIP 113-252-19-89, dalej zwana „Fundatorem”.
5. Konkurs organizowany przez Organizatora dotyczy promocji produktów marki Barbie. W trakcie trwania
Konkursu Organizator może przesyłać Uczestnikom, za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
wiadomości związane z przebiegiem Konkursu oraz informacji o rozpoczęciu kolejnych edycji.
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7. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).
8. Konkurs będzie prowadzony i dostępny za pośrednictwem serwisu www.dziewczynyrzadza.pl („Serwis”)
9. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu, może być:
a. każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca adres zamieszkania na terenie Polski
b. osoby nieletnie za zgodą opiekunów. W przypadku osób nieletnich dodatkowym warunkiem
odbioru nagrody będzie przesłanie na adres mailowy admin.social@tailormadepr.pl zgody
rodziców lub przedstawicieli ustawowych na udział Uczestnika. Wzór zgody rodziców lub
przedstawicieli ustawowych, o którym mowa w punkcie powyżej, dostępny jest jako załącznik do
Regulaminu Konkursu (ZAŁ.1.)
10. Użytkownikiem Serwisu jest każda osoba, która wejdzie do Serwisu, niezależnie od uczestnictwa
w konkursie.
11. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
12. W Konkursie nie mogą brać udziału: pracownicy Organizatora, ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz
rodzeństwo oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu
Konkursu. Prawo do weryfikacji spełniania powyższych warunków uczestnictwa przysługuje
Organizatorowi. W przypadku zwycięstwa w konkursie wyżej wymienionych osób, nie przysługuje im
prawo do nagrody.
§ 2.
ZASADY PROWADZENIA KONKURSU
1. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić łącznie następujące warunki:
a. Kupić produkty szkolne z dowolnej kolekcji Barbie za minimum 10zł i zachować paragon.
b. Przesłać odpowiedź na pytanie konkursowe „Czego nie może zabraknąć w Twoim plecaku?” za
pomocą jednego z dwóch narzędzi:
i. Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.dziewczynyrzadza.pl;

ii. SMS na numer 532 283 139 wg wzoru NUMER PARAGONU.ODPOWIEDŹ (koszt
wiadomości wg taryfy operatora).
Zgłoszenie to nazywane jest w dalszej części niniejszego Regulaminu „Odpowiedzią Konkursową”.
2. Wszystkie odpowiedzi i dane Uczestników Konkursu będą zapisywane w bazie danych Administratora.
3. Zwycięzcami Konkursu zostanie dwustu dwudziestu pięciu Uczestników Konkursu, którzy zgłoszą
najciekawsze odpowiedzi konkursowe (według kryteriów oceny Organizatora).
4. Uczestnicy Konkursu będą zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu Konkursu. Wszelkie
naruszenia Regulaminu Konkursu mogą skutkować wykluczeniem Uczestnika Konkursu z udziału w nim.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia lub nie wzięcia pod uwagę Odpowiedzi Konkursowych
naruszających dobre obyczaje, niewpisujących się w tematykę konkursu, niezgodnych z prawem lub
regulaminem.
6. O wynikach Konkursu Organizator poinformuje Uczestników Konkursu od razu po dokonaniu „Wyboru
Konkursowego” za pomocą wiadomości e-mail lub telefonicznie. Zwycięzca zostanie poproszony
o przesłanie zdjęcia paragonu oraz danych adresowych do wysyłki nagrody.
§ 3.
NAGRODY W KONKURSIE I SPOSÓB ICH PRZYZNANIA
1. Nagrodami w konkursie są:
a. 10x Nagroda główna – telefon iPhone 8
b. 15x Nagroda drugiego stopnia – karta prezentowa do sklepów empik o wartości 200zł brutto
c.

200x Puszka termiczna Barbie

2. Do Nagrody opisanej w pkt 1a powyżej, zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości
odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w
Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej Nagrody. Zdobywca Nagrody zgadza się, że
kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na
zapłatę podatku należnego z tytułu Nagrody wygranej w Konkursie.
3. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem
laureatowi Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany
podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. Zwycięzca jest zobowiązany przekazać Organizatorowi
wszelkie dane, niezbędne do przeprowadzenia tej czynności.
4. Każdy uczestnik w czasie trwania konkursu może wygrać tylko jedną Nagrodę.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród w czasie trwania Konkursu na inne, bez podawania
przyczyn dokonanych zmian, jednakże z zastrzeżeniem, że zmiana taka nie wpłynie na pogorszenie
warunków uczestnictwa w Konkursie.
6. Decyzja w zakresie ustalenia laureata Konkursu jest ostateczna i wiążąca.
7. Za dostarczenie nagród odpowiada Zleceniodawca.
§ 4.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a. sposób, w jaki Użytkownicy Serwisu korzystają z udostępnionej im w Serwisie powierzchni
wirtualnej ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki,
b. szkody spowodowane wpływem umieszczonych w Serwisie treści,
c.

połączenia internetowe, w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie takiego
połączenia,

d. utratę lub zniszczenie treści przesłanych do Serwisu drogą elektroniczną,

e. szkody, jakie mogą wystąpić w systemach komputerowych Użytkowników Serwisu w związku
z interakcjami z Serwisem,
f.

jakichkolwiek problemów wynikających z działania Serwisu.

2. Jakiekolwiek roszczenia Użytkowników Serwisu z tytułu powyższych są wyłączone.
3. Użytkownik zwolni Organizatora od wszelkich
z korzystaniem przez użytkownika z Serwisu.
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§ 5.
ZMIANA REGULAMINU KONKURSU
Organizator będzie uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Konkursu w każdym
czasie. Zmieniony tekst Regulaminu Konkursu obowiązuje od chwili jego opublikowania w Serwisie.
§ 6.
WEJŚCIE W ŻYCIE REGULAMINU KONKURSU
Niniejszy Regulamin Konkursu wchodzi w życie z chwilą rozpoczęcia Konkursu.
§ 7.
OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA KONKURSU. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Uczestnik Konkursu poprzez akceptację regulaminu:
a. wyraża dobrowolnie zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych
Administratora oraz na ich przetwarzanie przez Administratora oraz Organizatora zgodnie z
Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych w celach operacyjnych związanych
z funkcjonowaniem Serwisu oraz celach konkursowych. Tym samym wyraża zgodę na
przetwarzanie danych osobowych obejmujące następujący zakres czynności: zbieranie,
utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie i opracowywanie na potrzeby wyłonienia zwycięzców i
wysyłki nagród. Po procesie wyłonienia zwycięskich osób reszta danych zostanie usunięta z bazy.
Dane zwycięzców będą przechowywane na serwerze Administratora konkursu przez 6 lat. Dane
osobowe Uczestnika Konkursu podlegają ochronie przewidzianej w Ustawie z dnia 10 maja 2018
r. o ochronie danych osobowych.
b. wyraża zgodę na otrzymywanie informacji systemowych, wiadomości od Organizatora,
Zleceniodawcy i Fundatora nagród oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach
technicznych w działaniu Serwisu.
c.

Oświadcza, że jest wyłącznym autorem zgłoszonego materiału i posiada pełnię majątkowych i
osobistych praw autorskich do przesłanych Odpowiedzi Konkursowych. Dodatkowo Uczestnik
Konkursu oświadcza, że przesłana Odpowiedź Konkursowa nie narusza żadnych praw osób
trzecich w szczególności praw autorskich.

d. Uczestnik zwolni Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających z faktu,
że autorskie prawa majątkowe i osobiste do Odpowiedzi Konkursowej, przenoszone
na Organizatora na podstawie postanowień Regulaminu, nie przysługiwały Uczestnikowi w dacie
wydania nagrody.
e. Uczestnik przesyłając Odpowiedź Konkursową udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na
dowolne przetwarzanie i wykorzystanie treści Odpowiedzi Konkursowej przez Organizatora,
w szczególności na dodanie logo Organizatora lub Fundatora Nagród, upublicznienie Odpowiedzi
Konkursowej
w Internecie,
wykorzystanie
Odpowiedzi
Konkursowej
w
działaniach
marketingowych.

§ 8.
POWIADOMIENIE O WYNIKACH
1. Laureat zostanie powiadomiony o wygranej nagrodzie drogą elektroniczną poprzez wiadomość e-mail lub
telefonicznie w ciągu 14 dni roboczych od zakończenia konkursu.
2. Laureat nagrody w Konkursie jest zobowiązany potwierdzić swój udział w Konkursie oraz swoje dane
osobowe najpóźniej w ciągu 7 dni kalendarzowych od momentu poinformowania go o fakcie, że został
laureatem. Dodatkowo zwycięzca, aby odebrać nagrodę będzie zobowiązany do udostępnienia
Administratorowi swoich danych: Imię, Nazwisko, ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość,
na które zostanie wysłana nagroda. Dodatkowo zwycięzca zobowiązany będzie udostępnić wszelkie dane
niezbędne do prawidłowego rozliczenia podatkowego wygranej.
3. Laureat wyraża zgodę na opublikowanie wyników Konkursu na stronach internetowych Organizatora i
Fundatora Nagród z użyciem Imienia, Nazwiska i miejscowości Laureata.
4. W przypadku braku jakiegokolwiek kontaktu z laureatem Nagrody w ciągu 7 dni od momentu
poinformowania o fakcie zdobycia nagrody, oraz braku potwierdzonych danych do wysyłki, nagroda nie
zostanie przyznana i pozostanie własnością Organizatora.
5. Nagroda zostanie przekazana za pośrednictwem operatora pocztowego lub innego usługodawcy
zajmującego się świadczeniem usług kurierskich, za usługi których Organizator nie ponosi
odpowiedzialności.
6. Nagrody wymienione w § 3. zostaną nadane do 30 dni od momentu potwierdzenia przez laureata danych
adresowych.
7. Nagroda w niniejszym Konkursie zostanie wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8. Zwycięzcy nagrody nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do
otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego). Organizator ponosi odpowiedzialność za jakość
i użyteczność wygranej przez Laureata Konkursu nagrody (w tym odpowiedzialności z tytułu gwarancji
lub rękojmi za wady rzeczy będącej nagrodą).
§ 9.
KOMISJA KONKURSOWA
1. Organizator powoła Komisję Konkursową zwaną dalej Komisją. W skład Komisji wejdą przedstawiciele
Organizatora i Fundatora Nagród.
2. Do zadań Komisji należy rozstrzygnięcie Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu
Konkursu oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności.
§ 10
REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje w związku z konkursem należy zgłaszać na adres Organizatora w formie pisemnej
listem poleconym z dopiskiem „Konkurs Barbie” na adres: Raz Dwa Projekt, ul. Kilińskiego 8,
08-110 Siedlce przed upływem Czasu Trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednakże nie później
niż 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu.
2. Reklamacje zgłaszane po powyższym terminie nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis
i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od ich otrzymania
przez Komisję, o której mowa w niniejszym regulaminie.
4. Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Komisji za pomocą listu poleconego
nadanego na adres podany w reklamacji, w terminie 14 dni od rozpatrzenia.

§ 11.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin Konkursu jest dostępny przez cały okres trwania Konkursu, z zastrzeżeniem sytuacji, w których
nastąpi awaria Serwisu. Regulamin Konkursu jest ponadto dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.
2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają
jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników Konkursu i Organizatora
regulowany i oceniany jest na podstawie zapisów niniejszego Regulaminu Konkursu.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub realizacji nagrody z przyczyn
leżących po stronie Uczestnika Konkursu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu Konkursu z
ważnych powodów w każdym czasie, a także do zawieszenia, przerwania, przedłużenia lub odwołania
Konkursu bez podania przyczyn.
5. Wszelkie spory związane z niniejszym Konkursem rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby
Organizatora.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Konkursu stosuje się przepisy odpowiednich
ustaw.
7. Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów
powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.
8. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych
danych podanych uprzednio w celu przekazania Nagrody.

