
 

REGULAMIN KONKURSU 

 
 

„BielendaLisbonStory” 
 
 
 
 
 

§1.Postanowienia ogólne 
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa warunki przeprowadzenia 

Konkursu pod nazwą „BielendaLisbonStory” zwanego w dalszej części Konkursem. 
2. Organizatorem Konkursu i Fundatorem nagród w Konkursie jest Bielenda Kosmetyki 

Naturalne sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie przy ul. Fabrycznej 
20, 31-553 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia 
Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000536916, 
NIP: 944-20-43-784, REGON: 356357380 zwana dalej „Organizatorem”. 

3. Konkurs będzie opublikowany w serwisie www.glamour.pl należącym do Burda Media 
Polska Sp. z o.o z siedzibą przy ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa. 

4. Konkurs rozpoczyna się 28 grudnia 2018 r. i trwa do 20 stycznia 2019 r. 
5. Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

 
 

§2. Uczestnictwo w Konkursie 
1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która przed zakończeniem 

konkursu (to znaczy do daty 20 stycznia 2019 roku) ukończy 18 lat i posiada pełną 
zdolność do czynności prawnych 

2. Uczestnikami Konkursu, o którym mowa w §2 pkt.1 nie mogą być pracownicy 
Organizatora, oraz spółki Burda Media Polska Sp. z o.o. lub członkowie najbliższej 
rodziny tych pracowników (wstępni i zstępni w linii prostej bez ograniczeń, a w linii 
bocznej do drugiego stopnia oraz powinowaci w linii bocznej do drugiego stopnia) 
oraz ich małżonkowie. 

3. W przypadku niespełnienia przez Uczestnika warunków Regulaminu - Organizator 
ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć Uczestnika z udziału w 
Konkursie. 

 
 

§3. Zasady uczestnictwa w konkursie 
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest: 
1.1 zainstalowanie na własnym telefonie, komputerze lub tablecie aplikacji Instagram. 
1.2 zalogowanie się na koncie ogólnodostępnym – czyli otwartym dla społeczności 

Instagram. 
1.3 rozpoczęcie obserwowania na Instagram oficjalnego profilu marki Bielenda: 

@bielenda 
1.4 dodanie na Instagram zdjęcia lub filmu które będzie wypełnieniem zadania: pokaż 

nam siebie z maseczką Bielenda Cloud Mask na twarzy,  jednocześnie trzymając  w 
dłoni opakowanie (musimy mieć pewność, że używasz właśnie naszej maseczki). 
Można zgłosić dowolną liczbę zdjęć. 

1.5 oznaczenie zdjęć: @bielenda i umieszczenie we wpisie towarzyszącym publikacji 
zdjęcia odpowiednie hashtagi: #BielendaLisbonStory (pisane łącznie, wielkość 
znaków nie ma znaczenia) #bielenda #cloudmaskselfie (pisane łącznie, wielkość 
znaków nie ma znaczenia) #polecam. 

http://www.glamour.pl/


2. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z przyjęciem przez Uczestnika warunków 
niniejszego Regulaminu. Przez wysłanie pracy konkursowej do Konkursu Uczestnik 
akceptuje treść Regulaminu oraz warunki Konkursu opublikowane w treści ogłoszenia 
Konkursu i zobowiązuje się stosować warunki i zasady określone w ogłoszeniu 
konkursowym oraz w Regulaminie. 

3. Uczestnik Konkursu przesyłając zgłoszenie do konkursu oświadcza, iż przysługują 
mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do przesłanych prac konkursowych, 
które są przejawem jego własnej indywidualnej twórczości o oryginalnym charakterze 
i są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich oraz 
oświadcza, że uzyskał wszelkie zezwolenia lub zgody prawem wymagane na 
korzystanie z przesłanych prac (w tym prawa na pozowanie osób i 
rozpowszechnianie wizerunku), o ile są one konieczne lub potrzebne dla ich 
wykorzystywania przez Organizatora oraz upoważnionych przez Organizatora 
podmiotów. W przypadku, gdyby oświadczenia, o których mowa powyżej okazały się 
niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym osoba, która nadesłała zgłoszenie, w 
przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną i całkowitą 
odpowiedzialność oraz oświadcza, że ureguluje wszystkie związane z tym faktem 
poniesione przez Organizatora i/lub upoważnionych przez Organizatora podmiotów 
szkody. Ponadto, w sytuacji, o której mowa powyżej, osoba ta podlega dyskwalifikacji 
z konkursu i zobowiązana jest do niezwłocznego zwrotu przyznanej przez 
Organizatora nagrody.  

4. Uczestnik oświadcza, że udziela nieodpłatnej licencji obejmującej wielokrotne 
(nieograniczone ilościowo, czasowo i terytorialnie) oraz nieodpłatne korzystanie w 
całości jak i w dowolnie wybranych fragmentach z jego pracy konkursowej 
(zgłoszenia) przez Organizatora oraz firmy powiązane z Organizatorem kapitałowo 
lub osobowo w sposób pośredni lub bezpośredni jak również przez podmioty 
wskazane przez Organizatora na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w 
szczególności: 
a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką 
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego oraz techniką cyfrową; 
b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - 
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 
c. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - 
publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i 
reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł 
mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

5. Uczestnik konkursu wyraża zgodę aby jego praca konkursowa zgłoszona przez niego 
do konkursu była wykorzystywana stosownie do potrzeb Organizatora, i/lub podmiotu 
przez Organizatora wskazanego i wymogów jego publikacji oraz rozpowszechniania 
na w/w polach eksploatacji, poddawana stosownym obróbkom, przeróbkom, 
adaptacji, dodawaniu tytułów i podtytułów, skrótów, adjustacji technicznej, tworzeniu 
opracowań oraz poprawek w tym stylistycznych, ortograficznych i językowych, itp. 
Zgłoszenia konkursowe niepełne lub nieprawidłowo wypełnione nie będą brały 
udziału w konkursie. 

6. Uczestnik zobowiązuje się do nieusuwania ze swojego profilu na Instagramie przez 
okres 1 roku swojego zdjęcia i oznaczeń @bielenda #BielendaLisbonStory #bielenda 
#cloudmaskselfie #polecam. 

 
 

§4 Przebieg Konkursu 
1. Prace konkursowe będą oceniane przez Jury w skład którego wejdą przedstawiciele 

Organizatora. 



2. Jury wyłoni 12 finalistów Konkursu biorąc pod uwagę wymogi określone w niniejszym 
Regulaminie - w tym oryginalność, wyjątkowość, kreatywność, ciekawość oraz 
poprawność merytoryczną pracy konkursowej. 

3. Jury spośród 12 finalistów wyłoni 1 Laureata – osobę, która wspólnie z 
#ambasadorkąBielenda2018 – Aleksandrą Seweryn, otrzyma możliwość wyjazdu i 
trzydniowego pobytu w Lizbonie (Portugalia).  

 
 

§5 Nagrody 
1. Laureat otrzyma nagrodę główną w postaci wyjazdu do Lizbony razem z Aleksandrą 

Seweryn – lot w dwie strony (z terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z lotniska 
wskazanego przez organizatora oraz na obszar Rzeczpospolitej Polskiej na lotnisko 
wskazane przez Organizatora), dwa noclegi, dwa śniadania i dwie obiadokolacje oraz 
kosmetyki marki Bielenda. Całkowita wartość nagrody głównej wynosi 3000 zł. 

2. Jedenastu pozostałych finalistów otrzyma nagrody w postaci zestawów kosmetyków 
Bielenda o wartości 100 zł 

3. Organizator zastrzega, iż ma prawo przyznania nagród dodatkowych. 
4. Warunkiem otrzymania nagród jest spełnienie przez zdobywcę nagrody wszystkich 

postanowień niniejszego Regulaminu. 
5. O terminie wyjazdu decyduje Organizator. Jeśli laureat nie będzie w stanie wziąć 

udziału w wyjeździe w podanym przez Organizatora terminie, nagroda przypada w 
udziale kolejnemu uczestnikowi, wybranemu przez jury konkursu. 

6. Warunkiem wyjazdu jest podpisanie przez Uczestnika konkursu i przekazanie 
Organizatorowi oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego 
Regulaminu.  

7. Laureat pokrywa koszty podatku od nagrody i odprowadza do właściwego sobie 
Urzędu Skarbowego. 

8. Laureat zobowiązuje się do współtworzenia i współuczestniczenia w nagraniu 
telefonem relacji z podróży i pobytu w postaci minimum pięciu 15-sekundowych 
filmików (koniecznie z prezentacją kosmetyków Bielenda Cloud Mask) i przynajmniej 
10 zdjęć (w tym 5 z kosmetykami marki), które zostaną opublikowane w profilach 
społecznościowych marki Bielenda. W trakcie pobytu w Lizbonie laureat będzie 
realizował nagrania na Stories marki Bielenda oraz na własne kanały 
społecznościowe. Zdjęcia z podróży zostaną też opublikowane na łamach magazynu 
Glamour.  

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie nagrody przez 
laureata z przyczyn niezależnych od Organizatora – takich jak np. zdarzenie losowe, 
sytuacja zdrowotna laureata czy kwestie związane z możliwościami przemieszczania 
się między krajami. 

 
 
 

§6 Zasady prowadzenia Konkursu 
1. Etapy wyboru Laureatów: 
1.1 do 27 stycznia 2019 r. zostanie wyłonionych 12 finalistów konkursu. Laureaci zostaną 

poinformowani o wyborze w postaci posta zamieszczonego na profilu marki Bielenda 
(@bielenda) na Instagramie 

1.2 do 3 lutego zostanie wyłoniony Laureat konkursu, a informacja o nim zostanie 
zamieszczona na profilu Instagram marki Bielenda (@bielenda). 

1.3 Realizacja nagrody (wyjazd do Lizbony) nastąpi w terminie wskazanym przez 
Organizatora, nie później niż do 30marca 2019 roku. 
 

 
 
 



§7 Odbiór nagrody 
1. Imię i nazwisko i/lub nick, prace konkursowe finalistów mogą zostać podane do 

informacji publicznej na co Uczestnicy wyrażają zgodę. Z finalistami Organizator 
skontaktuje się poprzez aplikację Instagram. 

2. W przypadku niezachowania terminów i warunków z §4, §5 i §6, nagroda przechodzi 
na kolejnego uczestnika konkursu wskazanego przez jury. 

3. Nagroda nie podlega zamianie na inne nagrody lub ekwiwalent pieniężny. 
4. Uczestnik nie może przenieść prawa do odbioru przyznanych nagród na osoby 

trzecie, chyba, że Organizator wyrazi na to pisemną zgodę. 
5. W celu wysyłki nagrody wybrany do finału Uczestnik zobowiązany jest podać imię, 

nazwisko, pełny adres oraz nr telefonu. 
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych 

osobowych przez Uczestnika, za zmianę miejsca pobytu uczestnika w czasie trwania 
konkursu lub zmianę innych danych osobistych, który zostały zamieszczone w e-
mailu, a które uniemożliwiają odszukanie uczestnika w celu wydania mu nagrody. 

7. Wysłanie nagród, wygranych w Konkursie, nastąpi w ciągu 60 dni od dnia 
przekazania danych osobowych laureatów. W przypadku nie odebrania przez 
Laureata nagrody w terminie 30 dni od jej pierwotnego wysłania, nagroda pozostaje 
do dyspozycji Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do podjęcia 
wyłącznie dwóch prób wysłania nagrody Każda kolejna będzie możliwa do dokonania 
na koszt uczestnika. 

 
 
 

§8 Reklamacje 
1. Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane przez Organizatora w 

formie pisemnej, na adres Organizatora w terminie do 7 dni od daty publikacji listy 
laureatów Konkursu. 

2. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby reklamującej, 
rodzaj konkursu, jak również dokładny opis i powód reklamacji. 

3. Do rozstrzygania reklamacji powołana będzie Komisja Reklamacyjna, w skład, której 
wejdą przedstawiciele Organizatora. 

4. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data 
stempla pocztowego – nadania reklamacji. 

5. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję 
Reklamacyjną nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji. 

6. Zainteresowani, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym 
do  14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną. 

7. Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie 
wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze 
postępowania sądowego. 

 
 

§9 Dane osobowe 
1. Uczestnik a w przypadku osób niepełnoletnich przedstawiciel ustawowy Uczestnika 

wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu przeprowadzenia 
Konkursu oraz wydania Nagrody. 

2. Dane osobowe laureatów Konkursu będą przetwarzane wyłącznie na zasadach 
określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności w celu opublikowania 
wyników konkursu oraz przekazania laureatom nagród konkursowych, chyba, że 
uczestnik Konkursu wyrazi odrębną pisemną zgodę na przetwarzanie jego danych 
osobowych w celach marketingowych. Dane osobowe ww. osób przetwarzane będą 
przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. 
z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). 



3. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez uczestników będzie 
Organizator. Administrator danych może powierzyć innemu podmiotowi na zasadach 
przewidzianych w przepisie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, w drodze 
umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w celach i w zakresie 
związanym z organizacją Konkursu. 

4. Organizator będzie przechowywać dane osobowe Uczestników i Przedstawicieli 
ustawowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności 
zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, oraz 
przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy o ochronie danych osobowych. 

5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Osobom udostępniającym 
dane przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz możliwość ich 
poprawiania lub żądania ich usunięcia, przy czym brak przekazania danych 
osobowych uniemożliwia wysłanie przyrzeczonych w Konkursie nagród. 

6. Pełna klauzula informacyjna odnośnie przetwarzania danych osobowych jest dostępna na 
stronie: http://bielenda.pl/polityka-prywatnosci 

 
 

§10 Postanowienia końcowe 
1. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na stronie www.glamour.pl oraz w 

siedzibie Organizatora. 
2. Biorąc udział w Konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie 

zasady zawarte w Regulaminie. 
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdować 

będą przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919 – 921 Kodeksu 
Cywilnego. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, pod 
warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Uczestników. O każdorazowej 
zmianie Organizator poinformuje uczestników na stronie internetowej glamour.pl co 
najmniej na 3 dni przed wprowadzeniem zmian. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://bielenda.pl/polityka-prywatnosci


 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 1 
 
....................................................... 
Imię, nazwisko 
 
....................................................... 
ulica, numer, miejscowość 
 
....................................................... 
numer PESEL 
 

Załącznik nr1 do regulaminu 
 
 
Oświadczenie 
 
 
Ja, niżej podpisana zostałam wybrana jako laureat konkursu „BielendaLisbonStory”. W 
związku z powyższym jestem świadoma tego, iż w związku z moim udziałem w tym 
konkursie mój wizerunek (zdjęcie, wypowiedzi, imię, nazwisko, miejsce zamieszkania itp.) 
zostaną wykorzystane w wybranych przez Bielenda Kosmetyki Naturalne Sp. z o.o. sp. kom 
ul. Fabryczna 20, 31-553 Kraków, oraz podmioty działające na jego zlecenie lub podmioty 
przez niego wskazane wydawnictwach lub w Internecie i udostępnione sponsorom i 
partnerom akcji oraz osobom trzecim upoważnionym przez Bielenda Kosmetyki Naturalne 
Sp. z o.o. sp. kom. ul. Fabryczna 20, 31-553 Kraków, Burda Media Polska Sp. z o.o. z 
siedzibą przy ul. Marynarska 15,02-674 Warszawa oraz Cappuccino Public Relations, ul. 
Turniejowa 73B/27, 30-619 Kraków oraz do celów statystycznych, reklamowych, 
promocyjnych, marketingowych, PR-owych, w tym do promocji akcji. 
 
Wobec powyższego wyrażam niniejszym nieodpłatnie zgodę, aby mój wizerunek (zdjęcie, 
głos, wypowiedzi, imię, nazwisko, miejsce zamieszkania itp.) zostały wykorzystywane w 
całości, a także w postaci dowolnie wybranych fragmentów w wybranych przez Organizatora 
wydawnictwach, audycjach telewizyjnych, radiowych, publikacjach w Internecie (w tym, także 
przygotowywanych i publikowanych przez osoby trzecie, które uzyskają w tym zakresie 
stosowne upoważnienia od Organizatora) jak również w przygotowywanych przez 
Organizatora lub te podmioty akcjach i materiałach promocyjnych i/lub reklamach, bez 
ograniczeń czasowych i terytorialnych. Nieodpłatne zezwolenie (upoważnienie), o którym 
mowa powyżej odnosi się do wielokrotnego (nieograniczonego ilościowo, czasowo i 
terytorialnie) korzystania z mojego wizerunku, głosu, wypowiedzi oraz imienia i nazwiska, 
miejsca zamieszkania na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności: 
a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką 
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 
techniką cyfrową; 
b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - 
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 
c. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne 
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 
publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w 
miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 



 
Niniejsze zezwolenie dotyczy mojego wizerunku zarówno przed jak i w trakcie oraz po 
zakończeniu Konkursu. Wyrażam ponadto zgodę aby mój wizerunek był stosownie do 
potrzeb Organizatora i wymogów jego publikacji oraz rozpowszechniania na w/w polach 
eksploatacji, poddawany stosownym obróbkom redakcyjnym i komputerowym, itp. Ponadto 
wyrażam zgodę na wykonywanie przez Organizatora oraz osoby trzecie, upoważnione przez 
Organizatora, wszelkich działań (takich jak utrwalanie, filmowanie) niezbędnych do 
korzystania z mojego wizerunku, głosu, wypowiedzi, imienia, nazwiska, miejsca 
zamieszkania.  Wobec powyższego zobowiązuję się niniejszym udzielać Organizatorowi, 
oraz osobom trzecim, wskazanym przez Organizatora wszelkiej pomocy potrzebnej im dla 
wykorzystywania mojegowizerunku, (oraz głosu, wypowiedzi, imienia, nazwiska, miejsca 
zamieszkania itp.), w tym w trakcie przygotowywania i rozpowszechniania w/w publikacji i 
audycji. Nieodpłatnie upoważniam niniejszym Organizatora do udzielania osobom trzecim 
wybranym i wskazywanym każdorazowo przez Organizator wszelkich zgód i upoważnień w 
zakresie wykorzystywania mojego wizerunku, głosu, wypowiedzi, imienia, nazwiska, miejsca 
zamieszkania itp. opisanych powyżej. 
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