
Regulamin akcji promocyjnej na koncie Stefania_Giovani w serwisie społecznościowym

Instagram

“Otwarcie sklepu www.stefania.net.pl

("Regulamin").

§ 1

1. Niniejszy Regulamin określa warunki oraz zasady przeprowadzenia akcji

promocyjnej ,,Otwarcie sklepu www.stefania.net.pl’’ (zwanej dalej jako Konkurs).

2. Akcja promocyjna zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o zasady określone

niniejszym Regulaminem oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

3. Organizatorem konkursu na koncie Instagram Stefania_Giovani zwanym dalej

"Konkursem" oraz fundatorem nagród jest ZGS "Stefania" Sp. z o. o. Sp. K z siedzibą

w Kaliszu (62-800) przy ul. Będzińskiej 18 wpisana do Krajowego Rejestru

Sądowego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu dla dzielnic Poznań Nowe Miasto i Wilda

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000841230

(zwanym dalej także jako Organizator).

4. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach utrzymywanego w serwisie

Instagram.com konta Organizatora prowadzonego przez Organizatora, dostępnego

pod adresem URL https://instagram.com/stefania_giovani dalej zwanym "Profilem

Organizatora", na warunkach i zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w

terminach i z nagrodami określonymi szczegółowo w ogłoszeniu o Konkursie,

opublikowanym na Profilu Organizatora.

5. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego

Uczestników.

§ 2

1. Konkurs  jest kierowany do osób pełnoletnich.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie użytkownicy posiadający konto

społecznościowe w serwisie Instagram.com.



3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak

również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w

Konkursie.

4. W Konkursie nie mogą brać udziału następujące osoby: członkowie zarządu,

pracownicy Organizatora.

5. Każdy z uczestników Konkursu może przesłać tylko 1 odpowiedź Konkursową do

jednego postu konkursowego.

§ 3

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy, zgodnie z wytycznymi zawartymi w

ogłoszeniu dla danej edycji Konkursu, tj. w dacie konkursu i nie wcześniej niż w

chwili rozpoczęcia konkursu opublikować na Profilu Organizatora komentarz do

ogłoszenia konkursowego: opisz swój styl w minimum 3 emotkach.

2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 05.10.2021 r. o godz. 10:00 i będzie trwać do dnia

07.10.2021 r. do godz. 23:59.

3. Za moment opublikowania komentarza, określonego w ust. 1 powyżej, uważa się

moment, w którym komentarz zostanie zapisany na serwerze serwisu.

4. Poprzez opublikowanie komentarza w sposób określony w niniejszym paragrafie,

Uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na publikowanie odpowiedzi

konkursowej na stronach Profilu Organizatora, jak również na stronach serwisów

internetowych wydawanych przez Organizatora, w tym na stronach niezwiązanych

bezpośrednio z Konkursem.

§ 4

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wybrani spośród uczestników, którzy opublikowali

najciekawszy komentarz, o którym mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu oraz spełniają

warunki wymienione w § 2 Regulaminu.

2. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła dwu

osobową Komisję dalej zwaną Komisją Konkursu. Do zadań Komisji Konkursu

należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie

decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie

interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestników,

którym przyznane zostaną Nagrody (dalej: Zwycięzców). Decyzje Komisji są



ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń

wynikających z przepisów prawa.

3. Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursu dokona oceny wykonanych przez

Uczestników Zadań Konkursowych i wyłoni wśród Uczestników 2 (słownie: dwóch)

Zwycięzców, którzy w ocenie Komisji Konkursu wykonają Zadanie Konkursowe

najatrakcyjniej, najbardziej oryginalnie i kreatywnie.

4. Zwycięzcom Konkursu przyznane zostaną następujące nagrody: nagroda I: portfel

damski Stefania model 272D, nagroda II  – portfel męski 010M (dalej: Nagrody).

5. Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art.

21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.

6. Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzców najpóźniej w dniu 08.10.2021 r.

7. Organizator w dniu 08.10.2021 r. opublikuje komentarz na Profilu Organizatora,

zawierający wskazanie Uczestników Konkursu, którym został przyznany status

Zwycięzcy. Organizator za pośrednictwem Profilu Organizatora skontaktuje się z

Zwycięzcami w formie prywatnej wiadomości z prośbą o potwierdzenie chęci odbioru

nagrody oraz o zasadach Odbioru nagrody. Jeżeli Zwycięzca nie zgłosi chęci odbioru

nagrody, w sposób opisany w zdaniu poprzedzającym, w terminie 14 dni od momentu

wysłania przez Organizatora wiadomości prywatnej, nie nabywa prawa do Nagrody.

8. Zwycięzca zobowiązany jest w terminie 14 dni od potwierdzenia chęci odbioru

nagrody do wypełnienia otrzymanego Formularza zgłoszeniowego i odesłania go do

Organizatora.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody,

jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez

Uczestnika danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podaniu danych

nieprawdziwych lub niezgodnych z Regulaminem.

10. Każda Nagroda zostanie przesłana jednokrotnie przez Organizatora za na adres

wskazany przez Zwycięzcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 7 dni

od dnia przesłania przez Zwycięzcę uzupełnionego formularza zgłoszeniowego.

11. Fundatorem Nagród jest Organizator.

12. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią.

13. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając

Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

14. W Konkursie można otrzymać Nagrodę tylko 1 (słownie: jeden) raz.

15. Nagroda zostanie wysłana Uczestnikowi na koszt Organizatora.



16. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę

pieniężną.

§ 5

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych

Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyn

leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego

adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści

umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z

zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów

powszechnie obowiązujących. 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z

udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub

Regulaminem lub regulaminem Instagrama, w szczególności uczestników, którzy:

a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem

dostępnym na serwisie społecznościowym Instagram (w szczególności

zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);

b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie

z zasadami serwisu Instagram;

c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami serwisu

Instagram kont/profili osób trzecich;

d) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz

teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz serwisu Instagram.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub

aplikacji ze strony Instagram.

§ 6

1. Akcja promocyjna nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani

przeprowadzana przez serwis Instagram, ani z nim związana.

2. Serwis Instagram nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Akcji

promocyjnej. Wszelkie roszczenia związane z Akcją promocyjną należy kierować

wyłącznie do Organizatora.



3. Wyłącznym fundatorem Nagród dla Uczestników Akcji promocyjnej jest Organizator.

§ 7

1. Organizator jest administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Ogólnego rozporządzenia

o ochronie danych w odniesieniu do danych osobowych Uczestników Akcji

promocyjnej.

2. Informacje o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie

danych dotyczące przetwarzania danych Uczestników Organizator udostępnia w

Polityce Prywatności Stefania dostępnej pod adresem

http://stefania.net.pl/content/polityka-prywatnosci

§ 8

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn. O

zmianie Regulaminu Organizator powiadamia Uczestników poprzez publikację:

a) informacji zawierającej treść zmian na stronie internetowej Organizatora

(https://www.stefania.net.pl)

b) postu z treścią zmian na koncie Organizatora na portalu Instagram.

Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem 24 godzin od publikacji ww.

informacji.

§ 9

1. Organizator zapewnia każdemu Uczestnikowi możliwość złożenia reklamacji

a) w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej – pod adresem:

e-sklep@stefania.net.pl

2. Reklamacja złożona w formie o której mowa w ust. 1 lit. a powinna zawierać:

a) dokładny opis zdarzenia budzącego zastrzeżenia lub przedmiotu zastrzeżeń

Użytkownika;

b) oczekiwany przez Użytkownika stan po rozpatrzeniu zastrzeżeń.

Reklamacja złożona w formie o której mowa w ust. 1 lit. b powinna zawierać ponadto

imię i nazwisko Uczestnika oraz jego adres korespondencyjny.

https://www.stefania.net.pl


3. W przypadku stwierdzenia braku informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji

Organizator prosi Uczestnika o ich uzupełnienie. Odmowa podania przez Uczestnika

informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji skutkuje brakiem możliwości

przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego przewidzianego w niniejszym

Regulaminie. O niemożności rozpatrzenia reklamacji ze względu na niekompletność

udzielonych informacji niezwłocznie powiadamia się Uczestnika.

§ 10

1. Złożone reklamacje Organizator rozpatruje niezwłocznie, nie później jednak niż w

terminie 5 dni roboczych liczonych od dnia wpłynięcia reklamacji spełniającej

wymogi o których mowa w § 12 ust. 2 Regulaminu.

2. W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin, o którym mowa może ulec

wydłużeniu, maksymalnie do 10 dni roboczych. O przedłużeniu terminu rozpatrzenia

reklamacji niezwłocznie informuje się Uczestnika, jednocześnie wskazując przyczyny

przedłużenia.

3. Do zachowania terminów, o których mowa w ustępie poprzedzającym wystarczy

wysłanie odpowiedzi przez Organizatora Uczestnikowi przed upływem tych

terminów.

4. W przypadku niezachowania terminów, o których mowa w ust. 1 i 2 reklamację

uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą Uczestnika.

§ 11

1. Odpowiedź na reklamację zawiera informację o tym, czy reklamacja została uznana

za uzasadnioną oraz wskazanie sposobu załatwienia sprawy. W przypadku uznania

reklamacji za nieuzasadnioną, w odpowiedzi na reklamację Organizator informuje

Uczestnika o braku podstaw do uznania reklamacji za uzasadnioną wraz ze

wskazaniem powodów swojej decyzji.

2. Odpowiedź na reklamację powinna zostać udzielona w formie właściwej do formy jej

złożenia.

3. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną Organizator realizuje żądanie

Uczestnika zgodnie z jego treścią oraz przepisami obowiązującego prawa.

§ 12

1. Niniejszy Regulamin stanowi utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 Prawa autorskiego i

korzysta z przewidzianej w ustawie ochrony prawnej, w szczególności nie może być



kopiowany dla innych celów niż wskazane w przepisach powszechnie

obowiązującego prawa, rozpowszechniany ani wykorzystywany przez inne podmioty

bez zgody Organizatora wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności.

§ 13

1. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy

powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964

r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 94 z późn. zm.).

2. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów dotyczących interpretacji

postanowień niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby

Organizatora.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.

Załącznik nr 1

Formularz zgłoszeniowy

1. Imię i nazwisko Uczestnika Konkursu ……………………………………………………....

2. Adres do wysyłki Nagrody:......................................................................................................

3. Telefon kontaktowy: ................................................................................................................

4. Adres e-mail: ...........................................................................................................................

Deklaruję udział w Konkursie „,Otwarcie sklepu www.stefania.net.pl’’” na zasadach

określonych w regulaminie ww. Konkursu. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem

Konkursu i w pełni go akceptuję.

Wyrażam niniejszym zgodę na przetwarzanie udostępnionych przeze mnie powyżej

danych osobowych przez ZGS "Stefania" Sp. z o. o. Sp. Kz siedzibą w Kaliszu, adres:

ul.Będzińska 14, 62-800 Kalisz, wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Konkursu.

Oświadczam, że podałem moje dane osobowe dobrowolnie oraz jestem świadomy o prawie

dostępu do treści moich danych osobowych, ich poprawiania lub usuwania.

…………………………….

Podpis Uczestnika Konkursu


