
 

REGULAMIN 

§ 1. ORGANIZACJA KONKURSU 
Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają: 
1. Organizatorem Konkursu jest Helmark, z siedzibą w Warszawie (03-204) przy ul. Łabiszyńskiej 21a 
lok.B, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej m. St. Warszawy pod numerem 136053, 
posługująca się numerem NIP 524-224-51-85 (dalej: „Organizator konkursu”) 
2. „Konkurs” - konkurs ORLY, prowadzony na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. 
3. „Uczestnik” – osoba, która zgłasza swój udział w Konkursie. 
4. Przystąpienie do udziału w Konkursie przez Uczestnika jest równoznaczne z akceptacją przez niego 
postanowień Regulaminu Konkursu. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązuje się do 
przestrzegania postanowień Regulaminu. Naruszenie przez Uczestnika tego zobowiązania stanowi 
podstawę do wykluczenia Uczestnika z konkursu. 
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 serwisu internetowego 
www.facebook.com. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób prowadzony, 
sponsorowany, popierany, związany z serwisem Facebook ani podmiotami Facebook Inc. lub Facebook 
Ireland Limited. Uczestnikom Konkursu nie przysługują w związku z udziałem w Konkursie żadne 
roszczenia wobec tych podmiotów. 
3. Wszelkie informacje o Uczestniku udostępniane lub zbierane w związku z Konkursem będą 
przetwarzane przez Organizatora, a nie serwis Facebook. 
4. Konkurs trwa od godz. 8:00 dnia 8.08.2016r. do godz. 23:59 dnia 21.08.2016r. 
5. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa Komisja Konkursowa. 
6. Konkurs nie jest prowadzony w celach zarobkowych. 
  
§ 3. UCZESTNICTWO W KONKURSIE 
1. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca miejsce stałego 
zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej oraz pełną zdolność do czynności prawnych, z 
wyłączeniem osób, o których mowa w pkt. 4 poniżej. 
2. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie jako Uczestnicy, za zgodą rodzica lub opiekuna 
prawnego. Skan zgody powinien zostać przesłany do Organizatora przez Uczestnika, do dnia 
zakończenia konkursu tj. do 21.08.2016r. za pośrednictwem wiadomości prywatnej do strony https://
www.facebook.com/OrlyBeautyPolska na portalu społecznościowym Facebook. W przypadku nie 
przesłania zgody w w/w terminie Uczestnik zostaje wykluczony z udziału w konkursie. 
3. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest posiadanie aktywnego konta w serwisie 
społecznościowym Facebook spełniającego  warunki serwisu. 
4. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w 
innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem oraz Fundatorem 
Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób do drugiego stopnia pokrewieństwa. 
5. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu 
dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców Konkursu, 
Organizator powoła komisję konkursową („Komisja Konkursowa”). W skład Komisji Konkursowej wejdzie 
pięć osób delegowanych przez Organizatora. 



6. Uczestnik może w każdym czasie wycofać się z uczestnictwa w Konkursie poprzez przesłanie 
informacji na  adres marketing@orlybeauty.pl 
7. Wycofanie z konkursu skutkuje nie braniem zgłoszenia użytkownika pod uwagę przy wyborze 
zwycięzców. 
  
§ 4. ZAŁOŻENIA KONKURSU 
1. Celem Konkursu jest promocja produktów ORLY. 
2. Konkurs będzie przeprowadzony na platformie Facebook. Na stronie https://www.facebook.com/
OrlyBeautyPolska zostaną umieszczone posty z dwoma zadaniami konkursowymi. 
a) Zadaniem Użytkownika biorącego udział w pierwszej konkurencji (w dniach 8-14.08.2016) będzie 
wykonanie zdobienia inspirowanego letnimi Igrzyskami Olimpijskimi, opublikowanie zdjęcia ze 
zdobieniem na swoim profilu Facebook i odpowiednie jego oznaczenie: #ORLYmpiada oraz 
@OrlyBeauty.  
b) Zadaniem Użytkownika biorącego udział w drugiej konkurencji (w dniach 15-21.08.2016) będzie 
wykonanie zdjęcia manicure i/lub lakierów w sportowym charakterze, opublikowanie ww. zdjęcia na 
swoim profilu Facebook i odpowiednie jego oznaczenie: #ORLYmpiada oraz @OrlyBeauty. 
Dodatkowo, Uczestnik w przypadku obu konkurencji może polubić fanpage https://www.facebook.com/
OrlyBeautyPolska i udostępnić post konkursowy na swoim profilu Facebook. 
Każdy z uczestników ma prawo przystąpić do obu konkurencji, ale może także wybrać jedną z nich. 
Obie konkurencje będą nagradzane osobno. 
3. Uczestnicy Konkursu są identyfikowani przez Organizatora na podstawie konta w serwisie 
społecznościowym Facebook. 
4. Aby wziąć udział w grze o nagrody Użytkownik powinien zamieścić zdjęcie zdobienia inspirowanego 
letnimi Igrzyskami Olimpijskimi (w przypadku konkurencji nr 1) lub zdjęcie manicure lub lakierów w 
sportowym charakterze (w przypadku konkurencji nr 2) na swoim profilu Facebook, odpowiednio je 
oznaczając: #ORLYmpiada, @OrlyBeauty. Dodatkowo, Uczestnik może polubić fanpage https://
www.facebook.com/OrlyBeautyPolska i udostępnić post konkursowy na swoim profilu Facebook. 
5. Zdjęcia oraz treści zamieszczane w ramach Konkursu nie mogą naruszać zasad dobrych obyczajów, 
zawierać treści obscenicznych i powszechnie uznanych za obelżywe, a także muszą być zgodne z 
Regulaminem Facebooka oraz Regulaminem konkursu. 
6. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji w każdym czasie treści pod kątem zawartości treści 
zakazanych, o których mowa w pkt. 7 powyżej, a w razie stwierdzenia takich treści, 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. 
7. Od decyzji przysługuje prawo odwołania na warunkach reklamacji opisanych w § 8 niniejszego 
regulaminu. 
8. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku podejrzenia próby 
wpływania na wyniki konkursu lub w przypadku naruszenia przez niego warunków Regulaminu. 
  
§ 5. PRZYZNAWANIE NAGRÓD 
1. Zwycięskie zgłoszenia konkursowe zostaną wyłonione przez 5-osobową Komisję Konkursową złożoną 
z przedstawicieli Organizatora, w terminie do dnia 17.08.2016 w przypadku konkurencji nr 1 oraz do 
dnia 24.08.2016 w przypadku konkurencji nr 2. Zgłoszenia konkursowe będą oceniane z 
uwzględnieniem kryterium estetyki i spełniania warunków zadania konkursowego. 
2. W ciągu trwania całego konkursu Organizator przewiduje wydanie łącznie 6 nagród (po 3 nagrody na 
każdą konkurencję). 
3. Nagrody będą przyznane 6 wyłonionym Uczestnikom Konkursu. Każdy ze zwycięzców otrzyma 
voucher do wykorzystania na zakupy w sklepie internetowym www.orlybeauty.pl. Użytkownicy, którzy 
zajmą 1 miejsce otrzymają voucher o wartości 300zł, 2 miejsce - 200zł, 3 miejsce - 100zł. 

http://www.orlybeauty.pl


4. O wygranej Zwycięzcy Konkursu powiadamiani będą przez ranking opublikowany na stronie https://
www.facebook.com/OrlyBeautyPolska  
5. W celu wyrażenia chęci otrzymania nagrody, uczestnik zobowiązany jest do wysłania wiadomości 
prywatnej do fanpage’a https://www.facebook.com/OrlyBeautyPolska w terminie 7 dni od ogłoszenia 
wyników. 
6. Dalszy kontakt z laureatami Konkursu będzie odbywał się również poprzez wiadomości prywatne na 
fanpage’u https://www.facebook.com/OrlyBeautyPolska. 
7. Nagrody nie będą podlegały wymianie na gotówkę ani na inne nagrody. Nie jest również możliwe 
odstąpienie prawa do nagrody na rzecz osób trzecich. Każdy Uczestnik Konkursu może wygrać 
maksymalnie 2 nagrody (po jednej w każdej konkurencji). 
8. Nagrody będą wysyłane pocztą kurierską wyłącznie na terenie Polski. Zwycięzca Konkursu traci 
prawo do nagrody w przypadku, gdy:                                    
• Odmówi przyjęcia nagrody, 
• Kontakt z Uczestnikiem nie będzie możliwy, z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy 

Konkursu,                                                     
• Zwycięzca Konkursu nie spełnia warunków Regulaminu uprawniających go do wzięcia udziału w 

Konkursie lub otrzymania nagrody. 
9. Nagrody nie wydane w Konkursie z przyczyn niezależnych od Organizatora, bądź takie, co do których 
zwycięzcy Konkursu utracili prawo z przyczyn wskazanych w niniejszym Regulaminie, pozostaną do 
dyspozycji Organizatora. 
10.   Organizator zastrzega możliwość zmiany nagród, jeśli przyznanie ich będzie niemożliwe z przyczyn 
niezależnych od Organizatora. W tym wypadku Organizator obowiązuje się do przyznania nagrody o 
wartości identycznej lub zbliżonej do nagród wymienionych wyżej. 
  
§ 6. DANE OSOBOWE 
1. Przystąpienie do udziału w Konkursie przez Uczestnika jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego 
zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane 
przez Organizatora, będącego administratorem tych danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 ze zm.). W celu 
organizacji konkursu na mocy stosownych umów dane osobowe mogą być przekazane podmiotom 
współpracującym z Organizatorem. 
2. Dane osobowe przetwarzane będą wyłączenie w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w 
szczególności do przesyłania korespondencji związanej z Konkursem, przekazania Nagrody i 
ogłoszenia wyników Konkursu. 
3. Przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu będzie ograniczało się do danych 
udostępnionych publicznie w profilu Facebook Użytkownika i będzie obejmowało imię, nazwisko oraz e-
mail użytkownika. 
4. Przetwarzanie danych będzie obejmowało następujący zakres czynności: zbieranie, utrwalanie, 
przechowywanie, przetwarzanie i opracowywanie. 
5. Dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie, a Uczestnicy mają prawo dostępu do 
treści swoich danych oraz ich poprawiania. 
  
§ 8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności, na adres siedziby Organizatora, z dopiskiem: „Reklamacje – konkurs 
„ORLYmpiada”. 
2.  Reklamacje należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Reklamacje mogą być 
zgłaszane nie później niż w ciągu 30 dni od daty zakończenia Konkursu. O zachowaniu terminu do 
wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego, z zastrzeżeniem, iż pod uwagę będą brane 
przesyłki zawierające datę stempla pocztowego z powyższym terminem, które wpłynęły do siedziby 
Organizatora.  Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane. Reklamacja powinna zawierać 
imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. 
Reklamacja powinna zostać własnoręcznie podpisana przez uczestnika, pod rygorem jej  nieważności. 



3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną (dalej zwaną: „Komisją") powołaną 
przez Organizatora. 
4. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu. Komisja 
rozpatrzy reklamację w terminie 21 dni od dnia jej doręczenia. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma 
decyzję Komisji na piśmie, na adres podany przez Uczestnika w reklamacji. 
  
§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia 
zwycięzcy Konkursu o wygranej lub nieprzekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego. 
  
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 8.08.2016r. 


