
WYGRAJ PREZENT DLA MAMY!

I. Organizacja Konkursu
1.Organizatorem Konkursu jest producent kosmetyków do stylizacji paznokci
Minka Nails – marki należącej do  IKiB
NIP: 6262801603 z siedzibą w Tarnowskich Górach
Dane kontaktowe organizatora:
Minka Nails 
e-mail: sekretariat@minkanails.pl
tel. +48 536-949-448

zwany dalej Organizatorem
2. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią
promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną przewidzianą
w ustawie z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., nr 201,
poz. 1540 z późn. zm.).
3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Regulamin Konkursu (dalej: „Regulamin”) jest i będzie dostępny podczas
trwania Konkursu oraz przez okres trzydziestu (30) dni od dnia jego zakończenia.

II. Zasady Uczestnictwa

1. W konkursie może wziąć udział osoba, która spełnia łącznie następujące
warunki:
a) w konkursie biorą udział prace plastyczne wykonane przez dzieci w wieku
przedszkolnym i uczniów szkół podstawowych, zgłoszenia prac i odbiór nagród
dokonywane są wyłącznie przez osoby dorosłe/opiekunów prawnych.   



b) przebywa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej bez względu na obywatelstwo,
c) spełnia wymogi Regulaminu.

3. Konkurs rozpoczyna się od 7 kwietnia  i trwa do 15 maja 2021 roku.

4. Przystąpienie do Konkursu następuje z chwilą spełnienia
następujących czynności łącznie:
a) wykonania pracy konkursowej pn. Moja Mama pięknie wygląda! w formacie A4.
Pracę powinny być wykonane dowolnymi kredkami, farbami 
b) zgłoszenie poprzez wysłanie skanu  formularza własnoręcznie podpisanego
oraz skanu pracy na adres: konkurs@minkanails.pl 
d)w przypadku Zwycięstwa  wyrażenie dobrowolnej zgody na publikacje pracy
konkursowej na fanpage i stronie Organizatora. Zgłaszający pracę w imieniu
dziecka opiekun prawny w przypadku wysłania pracy, której nie jest autorem
odpowiada prawnie za naruszenie praw autorskich osób trzecich, 
e) wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych
na potrzeby konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
f) w przypadku wygrania konkursu wyrażenie zgody na publikację danych
osobowych - imienia i pierwszej litery nazwiska oraz wieku dziecka, a także
miejsca zamieszkania  w celu ogłoszenia wyników konkursu.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji oraz wykluczenia Uczestników
biorących udział w Konkursie lub po jego zakończeniu przed wydaniem nagród,
których działania naruszają Regulamin. W szczególności Organizator zastrzega
sobie prawo do wykluczenia Uczestników z Konkursu, w przypadku powzięcia
wątpliwości, co do prawdziwości podanych danych w formularzu zgłoszeniowym.

6. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać będą przedstawiciele
Organizatora.

III. Przebieg Konkursu:
1. Konkurs polega na  wykonaniu pracy konkursowej przez przedszkolaka lub
ucznia szkoły podstawowej pn. Moja mama pięknie wygląda! Praca musi być
wykonana w formacie A4. Technika wykonania pracy: farby, kredki, pastele.
Następnie wypełnienia formularza zgłoszeniowego wraz z wymaganymi zgodami  
Skan własnoręcznie podpisanego przez opiekuna prawnego zgłoszenia i skan
pracy należy przesłać na adres: konkurs@minkanails.pl najpóźniej do 15 maja 2021
roku. Zgłoszenia wysłane po terminie nie będą brały udziału w konkursie.



2. Komisja konkursowa wybierze 3 prace, które nagrodzi zestawami gadżetów
dedykowanych dla mam.

4. Organizator poinformuje zwycięzców telefonicznie o otrzymaniu nagrody. 

5. Nagroda zostanie wysłana do uczestnika na adres wskazany w formularzu
na koszt Organizatora.
 
6. Komisja konkursowa wyłoni zwycięskie prace najpóźniej do  18 maja 2021 roku

IV Nagrody i ich odbiór:

1. Nagrodą są kosmetyki:
I miejsce zestaw gadżetów marki Minka Nails
 
II miejsce zestaw gadżetów marki Minka Nails
III. miejsce zestaw gadżetów marki Minka Nails
2. Nagroda nie może być wymieniona na inną lub na jej równowartość
pieniężną.

3. Nagrodzonym Uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo do przeniesienia
prawa do Nagrody na osoby trzecie.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru
Nagrody z przyczyn od niego niezależnych i leżących po stronie Uczestników.
Organizator nie ponosi, w szczególności odpowiedzialności za nieprawidłowości,
wynikające z błędnego podania przez Uczestnika danych kontaktowych lub
innych danych, koniecznych do przekazania Nagrody. W przypadku nie odebrania
nagrody przez uczestnika od kuriera, organizator nie wysyła nagrody powtórnie –
nagroda przepada.

V. Postępowanie reklamacyjne:

1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, mogą być zgłaszane w formie
pisemnej poprzez e-mail na adres: konkurs@minkanails.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.



VI. Ochrona danych osobowych

 
1. Administratorem danych osobowych jest właściciel  Marki Minka Nails 
 
2. Dane osobowe przekazywane przez uczestników są dobrowolnie, każdy
z uczestników ma prawo do wykreślenia danych tj. złożenia pisemnej prośby
na adres e-mail: sekretariat@minkanails.pl

3. Dane  osobowe na prośbę uczestników zostają wykreślone niezwłocznie (zostaje
komisyjnie  zniszczony formularz zgłoszeniowy, a  praca uczestnika zostaje
automatycznie usunięte).

4. Uczestnicy konkursu mają prawo do wglądu do danych osobowych
tj. do formularzy zgłoszeniowych

5. Administrator danych gromadzi dane osobowe  wyłącznie w celach realizacji
konkursu i 30 dni po jego zakończeniu, następnie dane są nieodwracalnie
usuwane i nie będą gromadzone. 
VII. Formularze zgłoszeniowe
 

1.Formularz zgłoszeniowy stanowi integralną część regulaminu. Regulamin jest
ogólnodostępny i publikowany na oficjalnej stronie producenta
www.minkanails.pl w zakładce Blog w poście dotyczącym niniejszego konkursu.
 

2. Formularze zgłoszeniowe stanowią dla organizatora dowód  zgłoszenia
uczestnika do konkursu. 
 

VIII. 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. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w wykonywaniu
czynności konkursowych związanych np. z wadliwością systemów poczty
elektronicznej operatorów, z których korzysta uczestnik konkursu.

5. Wszelkie zgłoszenia przypadków naruszenia Regulaminu należy kierować
na adres: konkurs@minkanails.pl

6. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

7. Wszelkie materiały promujące Konkurs mają wyłącznie charakter reklamowy,
natomiast wiążący charakter mają wyłącznie postanowienia Regulaminu.


