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Dermahair
§ 1. INFORMACJE OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu „Sesja do kalendarza 2021” (w dalszych postanowieniach
zwanego Konkursem) jest Instytut Kreatywności i Biznesu z siedzibą w Tarnowskich Górach.
2. Zasady Konkursu określają postanowienia niniejszego Regulaminu oraz powszechnie
obowiązujące przepisy prawa.
3. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.dermahair.pl w zakładce
Konkurs Sesja do Kalendarza.

§ 2. ZASADY KONKURSU
1. Udział w Konkursie polega na:
a) kup szampon Dermahair w terminie od 6 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku
b) wyślij dwa swoje zdjęcia oraz skan dowodu zakupu szamponu tj. paragon lub fakturę VAT
oraz formularz zgłoszeniowy na adres: biuro@dermahair.pl . Ostateczny termin wysyłania
zgłoszeń upływa 3 lipca 2020 roku. Zgłoszenia przesłane po terminie nie będą brane pod
uwagę, a także zgłoszenia niekompletne (bez zdjęć, bez skanu dowodu zakupu, czy też
formularza) .
2. Etapy konkursu
a) 6 stycznia 2020 - 3 lipca 2020 roku - Zgłoszenia do konkursu
b) do 15 lipca 2020 roku -Laureaci wybrani przez komisję zostaną poinformowani o udziale w
sesji.
c) Sesja zdjęciowa odbędzie się w ustalonym z laureatami terminie nie później niż do 20
września 2020 roku.

3. Nagrody dla zwycięzców:
a) udział w profesjonalnej sesji zdjęciowej,
b) laureaci otrzymają zdjęcia z sesji do własnego użytku,
c)laureaci otrzymają kalendarz marki Dermahair na 2021 roku, w którym zostaną
opublikowane zdjęcia z sesji zdjęciowej.
Zdjęcia z sesji zdjęciowej zostaną wykorzystane do kalendarza na 2021 roku promującego
markę Dermahair.
4. Dodatkowe nagrody dla uczestników:
a) każdy z uczestników zgłaszających się do konkursu otrzyma 50% kupon rabatowy na
zakupy w sklepie internetowym marki Dermahair.
5. Laureaci konkursu deklarują swój udział w sesji zdjęciowej, a zarazem wyrażają zgodę
na publikacje i na bezpłatne wykorzystanie zdjęć do celów reklamowych bez ograniczeń
czasowych i terytorialnych na wszystkich polach eksploatacji.
6. Laureaci zobowiązani są do wstawienia się na umówiony termin sesji zdjęciowej na
koszt własny. Sesja zdjęciowa odbędzie się na terenie Śląska.
7. Organizator do 30 dni roboczych od zakończenia sesji dostarczy na koszt własny
laureatom kalendarze będące efektem sesji, natomiast zdjęcia z sesji w wersji
elektronicznej.
8. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie oraz osoby, które ukończyły 16 rok życia
za zgodą rodziców.

9. W konkursie zarówno mogą brać udział kobiety i mężczyźni.
10. W przypadku nie możności skontaktowania się w terminie 3 dni od wybrania laureatów tj.
podaniem nie prawidłowego numeru, czy też adresu e-mail nagroda przechodzi na kolejną
osobę, która uzyskała największą ilość głosów komisji konkursowej.

§ 3. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, mogą być zgłaszane w formie pisemnej
poprzez e-mail na adres: biuro@dermahair.pl w tytule e-mail należy wpisać „REKLAMACJA
KONKURSOWA”
2. Organizator rozpatrzy wszelkie reklamacje konkursowe w terminie do 14 dni od daty
wpływu pisma reklamacyjnego.
3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładne dane reklamującego, a także
wskazanie podstaw reklamacji wraz z uzasadnieniem.

§ 4. FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE
1. Regulamin stanowi integralną część formularza zgłoszeniowego.
Regulaminy są ogólnodostępne na stronie www.dermahair.pl
2. Formularze zgłoszeniowe stanowią dla organizatora dowód zgłoszenia uczestnika
do konkursu.
3. Uczestnik oświadcza, że wszystkie dane podane w formularzu są zgodne z prawdą.

§ 5. POSTĘPOWANIA KOŃCOWE
1. Uczestnik biorący udział w Konkursie akceptuje warunki Regulaminu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych powodów o ile
nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie lub uprawnienia
Uczestników, w tym również przedłużenia terminu jego trwania.
3. Uczestnik Konkursu, oświadcza, iż w przypadku otrzymania Nagrody wyraża zgodę na
opublikowanie jego imienia i nazwiska w materiałach promocyjnych związanych
z Konkursem, w szczególności na stronach internetowych Organizatorów, a także zgadza się
na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych Organizatorów.
4. Wszelkie zgłoszenia przypadków naruszenia Regulaminu należy kierować na adres:
biuro@dermahair.pl
5. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
6. Wszelkie materiały promujące Konkurs mają wyłącznie charakter reklamowy, natomiast
wiążący charakter mają wyłącznie postanowienia Regulaminu.
7. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego
i inne przepisy prawa polskiego.

