REGULAMIN PLEBISCYTU MAGAZYNU GLAMOUR
„GLAMOUR GLAMMIES 2018”

I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA PLEBISCYTU „GLAMOUR GLAMMIES
2018”
1.

2.
3.

5.

6.
7.

Organizatorem plebiscytu „GLAMOUR GLAMMIES”, zwanego dalej „Konkursem”, jest
Burda Publishing Polska z o.o. nazywana dalej „Burd ” lub „Organizatorem”, z
siedzib
przy ul. Marynarskiej 15, 02-674 Warszawa, wpisan
do rejestru
przedsi biorców prowadzonego przez S d Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydzia
Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego, pod numerem KRS: 0000574730,
NIP:897-14-11-483, Regon:931051710, kapita zak adowy 44.691.550,00 z
Konkurs odbywa si b dzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Konkurs jest organizowany na zasadach okre lonych niniejszym Regulaminem
(zwanym dalej: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowi zuj cymi przepisami
prawa.
4. Regulamin Konkursu dost pny jest w siedzibie Organizatora i na stronie
internetowej http://www.glamour.pl/artykul/glammies-2018ruszyly-zgloszenia-dowielkiego-urodowego-plebiscytu-magazynu-glamour.
W Konkursie, w tym w g osowaniu na produkty, nie mog bra udzia u pracownicy
i przedstawiciele Organizatora, inne osoby bior ce udzia w przygotowaniu
i prowadzeniu Konkursu oraz cz onkowie najbli szej rodziny pracowników
i przedstawicieli Organizatora.
Udzia w konkursie jest bezp atny.
Konkurs jest podzielony na dwie cz ci: jedna przeznaczona dla firm kosmetycznych, a
druga dla czytelniczek i Internautek.
II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE DLA FIRM

1.

2.

a)

W Konkursie w cz ci przeznaczonej dla firm kosmetycznych mo e wzi udzia ka da
firma produkuj ca albo dystrybuuj ca produkty kosmetyczne na terenie RP – nowo ci
z ostatniego roku do momentu og oszenia konkursu, b d ca przedsi biorc (w ramach
prowadzonej dzia alno ci gospodarczej, spó ek itp.), w rozumieniu obowi zuj cych
przepisów prawa, zwana dalej Firm .
Aby zg osi udzia produktów w Konkursie, nale y:
a) wys a zg oszenie za pomoc strony http://www.glamour.pl/artykul/glammies2018ruszyly-zgloszenia-do-wielkiego-urodowego-plebiscytu-magazynu-glamour
b) Dok adnie
wype ni
formularz
zg oszeniowy
zamieszczony
na:
http://www.glamour.pl/artykul/glammies-2018ruszyly-zgloszenia-do-wielkiegourodowego-plebiscytu-magazynu-glamour
dystrybutor bior cy udzia w konkursie (Firma) ma obowi zek wskaza miejsce, w
którym sprzedawane s produkty zg aszane do Konkursu (produkty musz by
dost pne dla czytelników w momencie trwania konkursu na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej lub przez Internet)
zdj cia produktów (packshoty) o nast puj cych parametrach: w wysokiej rozdzielczo ci:
minimum 300 dpi, wielko
zdj cia: minimum 15 cm w podstawie, przestrze
kolorystyczna: RGB, t o: bia e, zdj cia powinny mie za o on c ie k w Photoshopie tzw. clipping path)
przys a do dnia 23.01.2018 roku 5 sztuki fabrycznie nowego, nieu ywanego
zg aszanego kosmetyku poczt lub kurierem na poni szy adres (z dopiskiem:

PLEBISCYT MAGAZYNU GLAMOUR GLAMMIES 2018).
Dominika Tabaczy ska
Brand Manager magazynu Glamour
ul. Marynarska 15
02-674 Warszawa
3. Ostateczny termin nadsy ania zg osze mija: 23.01.2018 roku (wtorek) o godzinie
23:59.
4. Jury redakcyjne czasopisma Glamour zastrzega sobie prawo do wyboru
maksymalnie 10 spo ród zg oszonych przez wszystkie Firmy produktów, do ka dej z
dwudziestu poni szych kategorii. Kosmetyki te zostan zakwali fikowane oraz
zaprezentowane na www.glamour.pl/glammies/2018 w dniu 15.02.2018 roku. Jury
redakcyjne czasopisma Glamour dokona subiektywnego wyboru i kwali fikacji (b d
braku kwali fikacji) spo ród zg oszonych produktów bior c pod uwag
w
szczególno ci walory innowacyjno ci, skuteczno ci w stosowaniu, relacji jako ci do
ceny. Przes ane do w/w sprawdzenia/testowania produkty, jako zu yte na u ytek
Konkursu, nie podlegaj zwrotowi.
5. Zwyci zcy zostan og oszeni na amach magazynu Glamour w wydaniu majowym
5/2018, wedle wyboru Organizatora oraz na stronie www.glamour.pl (podstrona
Glammies).
6. Kosmetyki oceniane b d w 20 kategoriach:
Kategoria nr 1. NAJLEPSZY ZAPACH DAMSKI
Kategoria nr 2. NAJLEPSZY PRODUKT DO OCZYSZCZANIA TWARZY
Kategoria nr 3. NAJLEPSZY KREM DO TWARZY
Kategoria nr 4. NAJLEPSZA MASKA DO TWARZY
Kategoria nr 5. NAJLEPSZY PEELING DO TWARZY
Kategoria nr 6. NAJLEPSZE SERUM/OLEJEK DO TWARZY
Kategoria nr 7. NAJLEPSZY PRODUKT DO UST (SZMINKA/B YSZCZYK)
Kategoria nr 8. NAJLEPSZY KOSMETYK POD OCZY
Kategoria nr 9. NAJLEPSZA MASKARA
Kategoria nr 10. NAJLEPSZY EYELINER/KREDKA/CIE DO POWIEK
Kategoria nr 11. NAJLEPSZY PODK AD DO TWARZY
Kategoria nr 12. NAJLEPSZY BRONZER/ROZ WIETLACZ/RÓ DO TWARZY
Kategoria nr 13. NAJLEPSZY SZAMPON DO W OSÓW
Kategoria nr 14. NAJLEPSZA OD YWKA DO W OSÓW
Kategoria nr 15. NAJLEPSZY PRODUKT DO STYLIZACJI W OSÓW
Kategoria nr 16. NAJLEPSZE LAKIERY DO PAZNOKCI
Kategoria nr 17. NAJLEPSZY KOSMETYK ECO
Kategoria nr 18. NAJLEPSZY DERMOKOSMETYK
Kategoria nr 19. NAJLEPSZY PRODUKT DO PIEL GNACJI CIA A
Kategoria nr 20. NAJLEPSZY GAD ET
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii, ich ograniczenia lub
rozszerzenia oraz do przyznania nagrody/nagród specjalnej/specjalnych.
8. Zwyci skie produkty (spo ród w/w) wy onione zostan drog g osowania

czytelników/czytelniczek/internautek magazynu GLAMOUR. Zwyci zcami zostan
produkty, które otrzymaj najwi ksz liczb prawid owych g osów w swojej kategorii.
W przypadku jednakowej liczby g osów produkty zostan nagrodzone ex aequo.
G osy oddane na produkt, które zgodnie z niniejszym Regulaminem zosta y oddane
w sposób nieprawid owy lub które zostan uznane za niezgodne z niniejszym
Regulaminem nie b d brane pod uwag przy ustalaniu ostatecznej liczby oddanych
g osów.
9. Nagrod w Konkursie dla zwyci skich produktów b d : certy fikaty/dyplomy oraz
mo liwo
umieszczenia logo Konkursu na zwyci skim produkcie, w kszta cie
i w sposób ustalony z Organizatorem, zgodnie z pkt. 11 poni ej.
10. Rozstrzygni cie Konkursu nast pi w numerze majowym (5/2018) magazynu
GLAMOUR.
11. Podmiotowi, którego produkt zajmie pierwsze miejsce w danej kategorii
Konkursu przys uguje prawo umieszczenia na tym produkcie logo Konkursu, w
kszta cie i w sposób ka dorazowo ustalony z Organizatorem. Ka da firma
zg aszaj ca produkty do Konkursu deklaruje i w przypadku, gdy zg oszony przez
ni produkt zajmie pierwsze miejsce w danej kategorii Konkursu (lub zostanie
wyró nione) do o y wszelkich stara , aby na danym produkcie zamieszczone
zosta o logo Konkursu w mo liwie najszybszym terminie. Podmiot nie mo e
umieszcza logo Konkursu dla oznaczania innych swoich produktów, ani te u ywa
go dla innych celów. Ka dy podmiot bior cy udzia w Konkursie (w tym laureaci i
podmioty wyró nione) nie mo e samodzielnie lub za po rednictwem innego
podmiotu, korzysta z logo Konkursu czy informacji o Konkursie, udziale w nim czy
wygranej w tym Konkursie w dzia aniach reklamowych, marketingowych czy
informacyjnych (w tym tak e wewn trz firmowych) dotycz cych swoich produktów.
Zabronione jest ponadto upowa nianie podmiotów trzecich do korzystania z logo
Konkurs zast pstwie nagrodzonej firmy/produktu.
12. Ka da Firma zg aszaj ca produkt do Konkursu, wyra a zgod na nie odsy anie
jej produktów nades anych do Konkursu oraz na nagrodzenie laureatów Konkursu
m.in. przes anymi przez siebie produktami, wedle wyboru Organizatora.
13. Ka da Firma zg aszaj ca produkt do Konkursu o wiadcza, i przys uguj jej
stosowne prawa, w szczególno ci prawa w asno ci intelektualnej, do przes anych
informacji prasowych dotycz cych zg aszanych przez firm produktów do Konkursu
oraz jest uprawniona do dysponowania zg aszanymi produktami co najmniej w
zakresie okre lonym niniejszym Regulaminem, w tym w zakresie zg oszenia ich do
Konkursu oraz w przypadku, gdy zg oszony przez ni produkt zajmie pierwsze
miejsce w danej kategorii Konkursu, zamieszczenia logo Konkursu na tym
produkcie.
14. Ka da Firma zg aszaj ca produkt do Konkursu o wiadcza, i zg aszane do
Konkursu produkty b d nowe, bez widocznych ani ukrytych wad, z odpowiednio
d ugim terminem wa no ci, dopuszczone do obrotu na terytorium Polski. Ka da
firma zg aszaj ca produkty o wiadcza ponadto, i posiada stosowne atesty oraz
certy fikaty umo liwiaj ce wprowadzenie ich do obrotu, a tak e, i wprowadzenie ich
do obrotu nie naruszy jakichkolwiek praw osób trzecich.
15. W przypadku, gdyby którekolwiek z o wiadcze Firmy zg aszaj cej produkt
okaza y si niezgodne z rzeczywistym stanem faktycznym i/lub prawnym Firma ta
ponosi wy czn odpowiedzialno
a gdyby Organizator poniós z tego tytu u
jak kolwiek szkod , Firma zobowi zuje si do jej niezw ocznego naprawienia w
ca o ci.
16. Organizator ma prawo w ka dym momencie trwania Konkursu wykluczy t
Firm i/lub produkt z udzia u w Konkursie (jak równie odmówi jej przyznania
nagrody), w stosunku, do której powzi informacj o dzia ania sprzeczne z
Regulaminem lub której produkt nie spe nia wymogów wskazanych w niniejszym
Regulaminie.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE DLA CZYTELNIKÓW
1. Czytelnicy magazynu „Glamour” maj mo liwo
oddania swojego g osu na
wybrany przez siebie produkt nominowany w plebiscycie „GLAMOUR
GLAMMIES
2018”
spo ród
zaprezentowanych
na
stronie
www.glamour.pl/glammies/2018 w ka dej z dwudziestu kategorii – w sposób
wskazany w pkt. 5 poni ej.
2. W Konkursie mog wzi udzia wszystkie osoby pe noletnie posiadaj ce pe n
zdolno
do czynno ci prawnych lub osoby niepe noletnie, posiadaj ce
ograniczon
zdolno
do czynno ci prawnych (które posiadaj
zgod
przedstawiciela ustawowego na wzi cie udzia u w Konkursie na zasadach
okre lonych niniejszym Regulaminem), z wyj tkiem osób wymienionych w
rozdziale I pkt. 5 Regulaminu.
3. G osowanie trwa od 15.02.2018 roku od godz. 08:00:01 do 15.03.2018 roku do
godz. 23:59:59.
4. Plebiscyt „GLAMOUR GLAMMIES 2018” zawiera dwadzie cia kategorii,
wskazanych w rozdziale II pkt. 6.
5. Aby wzi udzia w g osowaniu nale y w okresie trwania g osowania posiada
konto na Facebooku i nast pnie poprzez w/w serwis zalogowa si na stronie
internetowej www.glamour.pl/glammies/2018 i odda swój g os na wybrany
produkt/produkty.
6. Ka dy uczestnik w ci gu jednego dnia mo e odda swój g os maksymalnie 5
razy.
7. Organizator ma prawo w ka dym momencie trwania Konkursu wykluczy tego
uczestnika z udzia u w Konkursie (jak równie odmówi mu przyznania nagrody),
w stosunku, do którego powzi
informacj
o dzia ania sprzeczne z
Regulaminem.
8. Zakazane jest korzystanie przez jedn osob w celu oddawania g osów w
Konkursie dla g osuj cych z wi cej ni jednego pro filu w serwisie Facebook, w
szczególno ci poprzez tworzenie fikcyjnych pro fili. Organizator zastrzega sobie
prawo do usuwania nieaktywnych i fa szywych kont zak adanych przez
u ytkowników na potrzeby oddania g osu w Konkursie, a tak e g osów
oddawanych przez w/w konta. Uczestnikom Konkursu nie wolno pozyskiwa
g osów/g osowa w sposób sprzeczny z zasadami prawa lub dobrymi obyczajami
w szczególno ci poprzez pozyskiwanie lub oddawanie g osów z kont fikcyjnych
na portalu spo eczno ciowym Facebook (pod poj ciem kont fikcyjnych w
niniejszym Regulaminie nale y rozumie w szczególno ci konta anonimowe,
u ywaj ce fikcyjnych, abstrakcyjnych lub nieprawdziwych danych s u c ych do
oznaczenia u ytkownika konta, konta których u ytkownicy w okresie 30 dni
poprzedzaj cych oddanie g osu nie podejmowali a dnych dzia a w ramach
portalu spo eczno ciowego Facebook), g osy pozyskiwane na forum do wymiany
g osów, wiele g osów z tego samego numeru IP, itd.

IV.
KOMISJA
1. Do kontroli prawid owo ci Konkursu powo ana zostaje Komisja, w sk ad, której
wchodzi b d przedstawiciele Organizatora.
2. Komisja b dzie nadzorowa
wykonanie przez Organizatora wszystkich
zobowi za wynikaj cych z niniejszego Regulaminu.
V.
REKLAMACJE
1. Reklamacje zwi zane z Konkursem b d przyjmowane przez Burd

w formie

2.
3.
4.
5.
6.

7.

pisemnej, na adres Organizatora w terminie do 15 dni od daty zako czenia
Konkursu
Wszelkie reklamacje powinny zawiera imi , nazwisko, dok adny adres, dat , jak
równie dok adny opis i powód reklamacji.
Do rozstrzygania reklamacji powo ana b dzie Komisja Reklamacyjna, w sk ad,
której wejd przedstawiciele Organizatora.
W przypadku przes ania reklamacji z o onej za po rednictwem poczty, decyduje
data stempla pocztowego – nadania reklamacji.
Z o one przez uczestników reklamacje b d rozpatrywane przez Komisj
Reklamacyjn nie pó niej ni w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
Zainteresowani, zostan
powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem
poleconym lub w formie elektronicznej - w zale no ci od formy z o onej
reklamacji, wys anym najpó niej w ci gu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji
przez Komisj Reklamacyjn .
Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zg oszonej reklamacji jest ostateczna, co
nie wy cza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzgl dnionych roszcze na
drodze post powania s dowego.
VI.

POSTANOWIENIA KO COWE

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Burda Publishing Polska
sp. z o.o. z siedzib w Warszawie („Burda“), przy ul. Marynarskiej 15. Dane
Uczestników b d przetwarzane w celach konkursowych oraz - w ramach
usprawiedliwionego celu administratora – dla potrzeb marketingu produktów i
us ug w asnych Burdy. O ile Uczestnik wyrazi odr bn zgod dane mog by
udost pnione do Partnerów Burdy* (w szczególno ci spó ki z grupy Burda) w
celach marketingowych oraz Uczestnik mo e otrzymywa informacje handlowe
drog elektroniczn lub przy pomocy telemarketingu.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
3. Uczestnikowi przys uguje prawo wgl du do danych oraz ich poprawiania, jak
równie prawo odwo ania zgody lub wniesienia sprzeciwu wobec udost pniania
danych do Partnerów Burdy.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie b d
mia y przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególno ci art. 919 – 921 Kodeksu
Cywilnego.
5. Niniejszy regulamin Konkursu jest dost pny na stronie internetowej
www.glamour.pl oraz w siedzibie Organizatora.
6. Na y czenie uczestnika Konkursu, po przes aniu przez niego zaadresowanej
zwrotnie koperty ze znaczkiem, Organizator prze le kopi Regulaminu Konkursu.
7. Uczestnik Konkursu, wysy aj c swoje zg oszenie do Konkursu, akceptuje w
ca o ci postanowienia niniejszego Regulaminu.
Organizator

