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REGULAMIN KONKURSU  
„Najciekawsza Stylizacja Trendy Lato 2013” 

 

§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Organizatorem Konkursu jest Tomasz Mosionek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Bunker 

Studio - Agencja Reklamowa Tomasz Mosionek, pod adresem: ul. Miła 17, 26-600 Radom,  
NIP 948-113-04-41, REGON 672893612, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, zwana dalej Organizatorem. 

2. Konkurs zostaje przeprowadzony na zlecenie Poland Business Park XI Sp. z o.o. w Warszawie przy  
ul. Grzybowskiej 5a wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. 
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 
236449, kapitał zakładowy: 50 000, NIP: 525-23-47-243 zwanego Zleceniodawcą. 

3. Konkurs prowadzony będzie w Galerii Słonecznej w Radomiu, przy ul. Chrobrego 1 (zwanej dalej 
Galerią), pod nazwą „Najciekawsza stylizacja Trendy Lato 2013” zwanego dalej ,,Konkursem’’ i ma 
charakter wewnętrzny. 

4. Konkurs odbędzie się w dniach od 3 - 23 czerwca 2013 r. 
5. Konkurs obsługiwany jest przez Organizatora. 
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu Konkursu. Regulamin dostępny będzie  

w Infopunkcie i na stronie www.galeriasloneczna.pl. 
7. Organizator informuje, że dane osobowe Uczestnika, podane w Zgłoszeniu, będą przetwarzane przez 

Poland Business Park XI Sp. z o.o. w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 5a wpisany do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 236449, kapitał zakładowy: 50 000 zł, 
NIP: 525-23-47-243 dla celów organizacji Konkursu, w tym wyłonienia laureatów i wydania Nagród. 
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnikom 
przysługuje prawo dostępu do danych i prawo ich poprawiania. 

 

§2 
WARUNKI UCZESTNICTWA I ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU 

 
1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do 

czynności prawnych, która spełnia warunki uczestnictwa w Konkursie określone w niniejszym 
regulaminie. Osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych nie mogą brać udziału 
w Konkursie.  

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy lub przedstawiciele Organizatora oraz Galerii, podmioty 
mające podpisane umowy z Organizatorem lub Galerią lub świadczące usługi na rzecz Organizatora lub 
Galerii, jak również jakiekolwiek osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie  
i przeprowadzenie Konkursu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu ze skutkiem natychmiastowym  
w przypadku stwierdzenia naruszenia postanowienia regulaminu. 

 

§3 
MECHANIZM I ZASADY ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU 

 
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przygotowanie ciekawej własnej stylizacji (ubioru) i zgłoszenie 

jej do konkursu poprzez przesłanie zdjęcia w postaci elektronicznej (plik w formacie JPG, nie mniejszy 
niż 600px - krótszy bok i nie większy niż 2000px - dłuższy bok) prezentującego stylizację na Uczestniku 
na adres email: stylistka@galeriasloneczna.pl. Przesłana wiadomość stanowi Zgłoszenie Uczestnika do 
Konkursu i potwierdza jednocześnie pełną akceptację zasad Regulaminu Konkursu przez Uczestnika. 

2. Zgłoszenie do Konkursu musi zawierać również: 
a. Imię i nazwisko Uczestnika Konkursu 
b. Datę urodzenia Uczestnika Konkursu 
c. Adres zamieszkania Uczestnika Konkursu 
d. Numer telefonu kontaktowego Uczestnika Konkursu 

3. Przesłanie Zgłoszenia do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją i potwierdzeniem przez Uczestnika 
Konkursu niniejszego oświadczenia: 
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 „Oświadczam, że:  

a. Zapoznałem się z Regulaminem konkursu „Najciekawsza stylizacja Trendy Lato 

2013”,  

w pełni go rozumiem oraz akceptuję wszystkie jego postanowienia; 

b. Posiadam pełne prawa do dysponowania fotografią przekazaną w niniejszym 

Zgłoszeniu do konkursu, 

c. Załączona fotografia przedstawia moją osobę ubraną w stylizację mojego autorstwa, 

d. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przesłanej w Zgłoszeniu do konkursu 

fotografii oraz mojego wizerunku przez spółkę Poland Business Park XI Sp. z o.o.,  

z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 3a, lub podmioty przez nią wskazane, 

we wszystkich mediach i materiałach promocyjnych, bez ograniczeń co do natury ich 

wykorzystywania (fotografie, filmy mogą być łączone z innymi fotografiami, filmami 

lub innymi elementami oraz mogą być przerabiane i modyfikowane), w tym  

w szczególności na: 

i. wykorzystywanie mojego wizerunku we wszystkich materiałach promujących 

Galerię Słoneczną w Radomiu i Organizatora, 

ii.  nieograniczone czasowo i terytorialnie wykorzystanie mojego wizerunku  

we wszystkich dostępnych i używanych nośnikach masowego przekazu,  

a w szczególności na portalach internetowych, na stronie 

www.galeriasloneczna.pl oraz www.facebook.com/GaleriaSloneczna  

oraz na stronach internetowych Organizatora. 

e. Wyrażam zgodę na gromadzenie oraz przetwarzanie moich danych osobowych  

w zakresie obejmującym: numer telefonu oraz adres e-mail, w celach marketingowych 

przez Poland Business Park XI sp. z o.o., zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 

roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002r. Nr 101 poz. 926  

z późn. zm.). Oświadczam, że moja zgoda została udzielona  dobrowolnie, 

zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich 

danych osobowych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest 

spółka Poland Business Park XI sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. 

Grzybowska 5A, 00 - 132 Warszawa.  

f. Niniejszym oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią oraz posiadam wszelkie prawa 

do złożenia niniejszego oświadczenia.” 
 

4. Zgłoszenie do konkursu może też zawierać informację na temat inspiracji Uczestnika konkursu, która 
posłużyła do przygotowania stylizacji. Umieszczenie takiego krótkiego opisu stylizacji nie jest 
obowiązkowe, ale może lepiej zobrazować ideę przygotowania danej stylizacji dla komisji konkursowej. 

5. Ostateczny i nieprzekraczalny termin nadsyłania Zgłoszeń do konkursu drogą elektroniczną upływa  
w dniu 18.06.2013 o godz. 24.00. Zgłoszenia do konkursu, które będą niekompletne lub przesłane po 
w/w terminie nie będą rozpatrywane. 

6. Każdy uczestnik w trakcie trwania konkursu może zgłosić tylko jedną stylizację do udziału w konkursie. 
W przypadku przesłania większej niż jedna stylizacji zgłoszenia do konkursu Uczestnika nie będą 
rozpatrywane. 

7. Do rozstrzygnięcia konkursu została powołana Komisja Konkursowa. W skład Komisji Konkursowej 
wchodzą: Daria Kwaczyńska (styliska Galerii Słonecznej w Radomiu), Katarzyna Nagrodzka 
(przedstawiciel Galerii Słonecznej w Radomiu) i Tomasz Mosionek (przedstawiciel Organizatora 
Konkursu). 

8. Komisja Konkursowa zbierze się w dniu 19.06.2013 i spośród kompletnych i spełniających wymagania 
regulaminu Zgłoszeń wyłoni dziesięciu Finalistów Konkursu „Najciekawsza stylizacja Trendy Lato 2013”.  

9. Finaliści zostaną o tym fakcie poinformowani drogą telefoniczną lub mailową.  
10. Decyzje Komisji Konkursowej  są uznaniowe i ostateczne. Komisja Konkursowa  nie będzie miała 

obowiązku uzasadniać swoich decyzji oraz przedstawiać informacji z przebiegu obrad. Od podjętej 
decyzji nie przysługuje odwołanie. 
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11. Finalista konkursu musi do dnia 20.06.2013, do godziny 15.00 potwierdzić drogą mailową chęć wzięcia 
udziału w finale konkursu i potwierdzić swoją osobistą obecność podczas wydarzenia zatytułowanego 
„Bitwa Sztuki”, które będzie miało miejsce w Galerii Słonecznej w Radomiu (ul. Chrobrego 1), w dn. 
23.06.2013 (sugerowana godzina przybycia finalisty, zostanie podana w mailu skierowanym do osób 
awansujących do ostatniego etapu Konkursu). 

12. Finał Konkursu odbędzie się 23 czerwca 2013 r. o godz. 13.00 na scenie głównej zlokalizowanej  
w Galerii Słonecznej w Radomiu. 

13. Finalista Konkursu musi w dniu finału osobiście zarejestrować się w punkcie rejestracji Konkursu  
w godzinach 12.00 - 13.00 poprzez wypełnienie karty rejestracyjnej. Niedokonanie rejestracji 
dyskwalifikuje Finalistę z dalszego udziału w Konkursie.  

14. Finalista Konkursu musi przy rejestracji w Konkursie przedstawić dokument ze zdjęciem (dowód 
osobisty, prawo jazdy itp.), potwierdzający jego tożsamość. 

15. Zadaniem Finalisty konkursu będzie publiczne (na oczach zgromadzonej w Galerii Słonecznej 
publiczności) zaprezentowanie stylizacji konkursowej na scenie głównej. 

16. Po prezentacji konkursowych stylizacji przez Finalistów Konkursu na scenie członkowie Komisji 
Konkursowej w drodze tajnego głosowania wybiorą zwycięzcę Konkursu. 

17. Decyzje Komisji Konkursowej są uznaniowe i ostateczne. Komisja Konkursowa nie będzie miała 
obowiązku uzasadniać swojej decyzji oraz przedstawiać informacji z przebiegu obrad. 

18. Warunkiem otrzymania nagrody jest obecność na scenie, podczas rozstrzygnięcia Konkursu.  
W przypadku nieobecności (po trzykrotnym wywołaniu w odstępach 1 minuty), nagroda przechodzi na 
kolejnego uczestnika wytypowanego przez Komisję Konkursową. W celu przekazania nagrody, 
zwycięzca Konkursu zobowiązany jest podpisać niezwłocznie po wyczytaniu przez konferansjera 
protokół odbioru nagrody i podać w nim swoje dane osobowe niezbędne do przekazania nagrody (imię, 
nazwisko, adres, PESEL) numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail oraz oświadczenie o którym 
mowa w §3. 

 

§4 
NAGRODY 

 
1. Nagrodą główną w konkursie są: zakupy pod okiem stylisty - Darii Kwaczyńskiej, o łącznej wartości 500 

zł (brutto), możliwe do zrealizowania po rozstrzygnięciu Konkursu, tj. w dniu 23.05.2013 w godz. 17.30  
- 20.00, na terenie Galerii Słonecznej, będącej jednocześnie fundatorem nagrody. Niedokonanie 
zakupów w w/w terminie oznacza rezygnację z nagrody. 
 

2. Warunkiem otrzymania nagrody jest spełnienie postanowień niniejszego regulaminu. 
3. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania nagród dodatkowych i wyróżnień. 
4. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych cech nagrody ani prawo do 

otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego) lub przepisania jej na rzecz osób trzecich. 
 

§ 5 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA I REKLAMACJE 

 
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru nagrody  przez Uczestnika   

z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.  
2. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać listem poleconym na adres 

Organizatora. 
3. Prawidłowa reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, oraz dokładny 

opis i powód reklamacji. 
4. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie Regulaminu w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania 

przez Organizatora. 
5. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konkursu mogą być zgłaszane najpóźniej do dnia 07.07.2013 r. 

Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane. 
6. Decyzja Organizatora kończy postępowanie reklamacyjne. Osoba składająca reklamację zostanie 

powiadomiona o decyzji Organizatora listem poleconym, wysłanym na adres podany w reklamacji. 
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§ 6 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Wzięcie udziału w konkursie oznacza zgodę jego uczestnika na warunki określone w niniejszym 

regulaminie. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy 

prawa. 
3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą 

rozstrzygane przez właściwe Sądy Powszechne. 
 


