REGULAMIN KONKURSU
„Dziewczyny Rządzą”

Artykuł 1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu jest Deichmann-Obuwie Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Lotnicza
12, 54-155, Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000078170, NIP: 665-18-15-893 („Organizator”).
2. Sponsorem nagród jest Organizator Deichmann-Obuwie Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul.
Lotnicza 12, 54-155, Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział
Gospodarczy KRS pod numerem 0000078170, NIP: 665-18-15-893.
3. Niniejszy regulamin określa zasady uczestniczenia w Konkursie, rodzaj nagród i sposób ich uzyskania przez Uczestników Konkursu.
4. Informacje o Konkursie, jego zasadach i nagrodach w nim przewidzianych, zostaną zamieszczone
na stronie www.dziewczynyrzadza.pl oraz na profilu Deichmann Polska na Instagramie
(instagram.com/Deichmann_pl).
5. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony na stronie internetowej pod adresem
(www.dziewczynyrzadza.pl) oraz w siedzibie organizatora Konkursu na każde żądanie Uczestników Konkursu.
Artykuł 2
Uczestnicy
1.

W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która spełni równocześnie następujące warunki:
a) jest zarejestrowana w serwisie społecznościowym Instagram.
b) weźmie udziału w Konkursie zgodnie z Regulaminem,
c) jest osobą pełnoletnią lub osobą małoletnią, która ukończyła 13 lat i posiada zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie i odebranie przewidzianych w Konkursie nagród.
Organizator może wymagać zgody w szczególnej formie, przy czym ewentualne koszty
sporządzenia dokumentu w szczególnej formie pokryje Organizator.

2.

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora.
Artykuł 3
Zasady Konkursu

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w serwisie społecznościowym Instagram.
2. Konkurs będzie trwał w terminie od 4.09.2017 do 8.10.2017 r. i zostanie podzielony na 5 tygodniowych etapów.
3. Zadaniem Konkursowym jest dodanie na Instagram kreatywnego zdjęcia, będącego ilustracją zadania konkursowego przypisanego do danego etapu i oznaczenie profilu @Deichmann_PL praz
dodanie hashtaga #DziewczynyRządzą.
4. Terminy poszczególnych etapów oraz zadania konkursowe są następujące:
a. Etap 1. Zadanie: dodaj zdjęcie ilustrujące hasło: Wasze pierwsze wspólne spotkanie

– termin zgłaszania zdjęć: od 4.09.2017 od godziny 12:00 do 10.09.2017 do godziny 23:59
b. Etap 2. Zadanie: dodaj zdjęcie ilustrujące hasło: Wasza najlepiej przybita piątka
– termin zgłaszania zdjęć: od 11.09.2017 od godziny 12:00 do 17.09.2017 do godziny 23:59,
c. Etap 3. Zadanie: dodaj zdjęcie ilustrujące hasło: Wasza najbardziej wykręcona wspólna fota
– termin zgłaszania zdjęć: od 18.09.2017 od godziny 12:00 do 24.09.2017 do godziny 23:59,
d. Etap 4. Zadanie: dodaj zdjęcie ilustrujące hasło: Szalone, czy pomysłowe. Dowód Waszego
geniuszu i szaleństwa w jednym – termin zgłaszania zdjęć: od 25.09.2017 od godziny 12:00
do 1.10.2017 do godziny 23:59,
e. Etap 5. Zadanie: dodaj zdjęcie ilustrujące hasło: Wy za pięć lat
– termin zgłaszania zdjęć: od 2.10.2017 od godziny 12:00 do 8.10.2017 do godziny 23:59.
5. Uczestnik Konkursu dodając zgłoszenie do Konkursu, akceptuje postanowienia Regulaminu.
6. Uczestnik Konkursu dodając zgłoszenie konkursowe oświadcza, że:
a) przesłane przez niego Prace Konkursowe nie naruszają przepisów prawa, ani prawem
chronionych dóbr osób trzecich (w tym praw autorskich, praw do znaku towarowego itp.), a
Uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia pracy do Konkursu oraz udzielenia
zezwolenia na ich publikację zgodnie z zasadami Konkursu, w tym korzystania z wizerunku
osób znajdujących się w Pracy Konkursowej,
b) wyraża zgodę na nieodpłatne publiczne udostępnianie prac Konkursowych na profilu Deichmann Polska na Instagramie (instagram.com/Deichmann_pl) i na stronie
www.dziewczynyrzadza.pl.
7. Przystępując do Konkursu Uczestnik udziela Organizatorowi konkursu prawo umieszczenia dodanych przez Uczestnika zgłoszeń, biorących udział w konkursie, na profilu Deichmann Polska na Instagramie (instagram.com/Deichmann_pl) i w galerii prac konkursowych na stronie
www.dziewczynyrzadza.pl
8. Organizator Konkursu ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu lub niespełnienia jego warunków.
9. Niedopuszczalne jest:
a) naruszanie jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności wykorzystywanie w Konkursie
profili osób trzecich oraz profili niezgodnych z regulaminem;
b) naruszanie jakiegokolwiek spośród punktów niniejszego Regulaminu;
c) podejmowanie działań sprzecznych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego lub naruszających prawa osób trzecich, w tym w szczególności
zamieszczanie w odpowiedziach konkursowych wulgaryzmów, treści obraźliwych itp.
Artykuł 4
Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody
1.

W każdym tygodniu, po zakończeniu danego etapu, przyznane zostaną nagrody 20 uczestnikom
konkursu zwanych dalej Laureatami, którzy dodadzą najbardziej kreatywne prace konkursowe.
Prace będą oceniane przez powołane przez Organizatora Jury.

2.

Każdy Laureat otrzyma nagrodę, która składa się z bonów na zakupy o łącznej wartości 300 zł (2
bony po 150 zł) ważnych we wszystkich sklepach stacjonarnych Deichmann na terenie Polski do
31.12.2018 r. oraz sumy pieniężnej w wysokości 33 zł. Łączna wartość nagrody to 333 zł brutto z
czego 33 zł przeznaczone zostanie na 10-procentowy podatek zryczałtowany od wygranych.

3.

Ogłoszenie wyników poszczególnych etapów nastąpi:
a) Etap 1. 12.09.2017 do godziny 12:00
b) Etap 2. 19.09.2017 do godziny 12:00

c) Etap 3. 26.09.2017 do godziny 12:00
d) Etap 4. 3.10.2017 do godziny 12:00
e) Etap 5. 10.10.2017 do godziny 12:00
4.

Łącznie w konkursie wszystkim uczestnikom konkursu przyznanych zostanie 100 nagród (20 w
każdym etapie konkursu).

5.

Wszystkie nagrody będą wysyłane w ciągu 7 dni od daty uzyskania od Laureata pełnych danych
kontaktowych.

6.

Organizator skontaktuje się z Laureatem Konkursu z prośbą o przesłanie danych niezbędnych do
przekazania nagrody (zakres zbieranych danych osobowych: imię, nazwisko, adres do korespondencji, telefon, email). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do
przekazania nagrody. Odmowa podania danych osobowych niezbędnych do kontaktu z Uczestnikiem lub weryfikacji jako Laureata Konkursu prowadzić będzie do odmowy wydania nagrody.

7.

Jeżeli Laureat Konkursu nie odpowie na wiadomość prywatną wysłaną za pośrednictwem serwisu
Instagram w terminie 2 dni od daty wysłania wiadomości, Organizator Konkursu zastrzega sobie
prawo do przekazania nagrody kolejnemu Uczestnikowi Konkursu.

8.

Laureat Konkursu nie ma prawa do żądania wypłaty pieniężnego ekwiwalentu Nagrody ani zamiany jej na nagrodę innego rodzaju, ani cesji praw do Nagrody na rzecz osoby trzeciej.

9.

Jury będzie czuwało nad prawidłowym przeprowadzeniem konkursu oraz nad wyłonieniem zwycięzców. W skład Jury konkursu wchodzi 3 przedstawicieli Organizatora Konkursu lub osób przez
Niego wybranych.

10. Decyzja Jury powołanego przez Organizatora Konkursu, co do wyłonienia Laureatów Konkursu,
jest ostateczna.
11. Laureat Konkursu zostanie poinformowany o przyznanej nagrodzie w wiadomości prywatnej na
jego profilu w serwisie Instagram oraz w komentarzu pod zgłoszeniem konkursowym.
12. Wszelkie zobowiązania podatkowe związane z konkursem reguluje Organizator konkursu. Warunkiem wydania Nagrody jest pobranie przez Organizatora podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wygrania Nagrody. Laureat wyraża zgodę na potrącenie przez Organizatora należnego podatku z sumy pieniężnej składającej się na Nagrodę.
Artykuł 5
Ochrona Danych Osobowych
1.

Administratorem danych osobowych osób biorących udział w Konkursie jest Organizator konkursu.

2.

Dane osobowe osób biorących udział w Konkursie będą przetwarzane wyłącznie dla celów związanych z realizacją Konkursu.

3.

Dane osobowe osób biorących udział w Konkursie będą przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr. 101, poz. 926 z późn. zm.).

4.

Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania oraz może żądać zaprzestania przetwarzania danych, oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez prawo.

Artykuł 6
Reklamacje
1.

Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu wyłącznie w formie pisemnej listem poleconym pod rygorem nieważności, wysłanym na adres: Deichmann-Obuwie Sp. z o.o. z siedzibą w Wrocławiu, ulica Lotnicza 12, 54-155 Wrocław, w
terminie do 14 dni od daty zakończenia Konkursu.

2.

Reklamacja powinna zawierać:
a) dopisek na kopercie: „Reklamacja – Konkurs Dziewczyny Rządzą ”;
b) wskazanie imienia, nazwiska i adresu do korespondencji
c) opis powodu wniesienia reklamacji;
d) podpis reklamującego.

3.

Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania
reklamacji. Osoby zgłaszające reklamację o sposobie jej rozpatrzenia zostaną powiadomione listem poleconym.

4.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za indywidualne ustawienia (konfiguracje sprzętowe i
konfiguracje oprogramowania) urządzeń, przy pomocy których użytkownicy biorą udział w Konkursie.

5.

Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie.

6.

Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo
polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny.

