Regulamin Konkursu
„G-Project – nowa, pewna Ty”
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki i zasady na jakich odbywa się konkurs
pod nazwą „G-Project – nowa, pewna Ty”” (dalej „Konkurs”).
2. Autorem, pomysłodawcą i organizatorem Konkursu jest Aleksandra Górecka, prowadząca
działalność gospodarczą w Koszalinie, przy ul. Kubusia Puchatka 2, 75-710 Koszalin,
NIP: 888 220-34-12, REGON: 910322127 (zwana dalej „Organizatorem”), adres poczty
elektronicznej: manager@aleksandragorecka.com, numer telefonu: +48 602-124-585 (opłata jak za
zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego
korzysta Uczestnik).
3. Konkurs jest prowadzony i dostępny na stronie Organizatora http://aleksandragorecka.com,
w serwisie Instagram dostępnym pod adresem https://www.instagram.com/aleksandragorecka,
w serwisie Facebook dostępnym pod adresem https://www.facebook.com/elitepermanent (dalej
„Profile”), a także w wybranych punktach stacjonarnych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, oraz
w siedzibie firmy Organizatora, przy ul. Kubusia Puchatka 2 w Koszalinie.
4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany,
zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisów społecznościowych
Instagram oraz Facebook®. Serwisy Instagram oraz Facebook® nie ponoszą odpowiedzialności
za niniejszy Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem
powinny być kierowane do Organizatora, zgodnie z postanowieniami § 8 Regulaminu, a w żadnym
wypadku

do

właściciela

czy

administratora

serwisów

społecznościowych

Instagram

oraz Facebook®.
5. Celem Konkursu jest chęć niesienia pomocy osobom poszkodowanym i skrzywdzonym
osobom, które doświadczyły w życiu przemocy różnego rodzaju, osobom udzielającym się na rzecz
innych, samotnym rodzicom i opiekunom bez wsparcia finansowego i psychologicznego,
którym sytuacja życiowa i/lub zawodowa skomplikowała plany i marzenia oraz szansę na
normalne, godne życie.
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6. Misją Organizatora Konkursu jest realna pomoc Zwycięzcy Konkursu w odkryciu jego

W tym celu, Organizator współpracuje z gronem specjalistów, którzy obecni będą przez cały czas
trwania Konkursu oraz dostępni do dyspozycji Zwycięzcy Konkursu.
§ 2.
Czas trwania Konkursu
Konkurs rozpoczyna się w dniu 25 czerwca 2018 r. o godz. 8:00 i kończy się w dniu 31 sierpnia
2018 r. o godzinie 00:00 (dalej „Okres Konkursu”).
§ 3.
Komisja konkursowa
1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu
dokonania oceny wyboru Zwycięzcy Konkursu, Organizator powołał 4-osobową komisję
konkursową (dalej „Komisja”).
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany składu osobowego Komisji na każdym etapie
Okresu Konkursu, a także do powiększenia składu tejże Komisji.
3. W przypadku wątpliwości Komisji w przedmiocie wyboru Zwycięzcy Konkursu, decydujący głos
należy do Organizatora.
§ 4.
Warunki wzięcia udziału w Konkursie
1. W Konkursie mogą̨ brać udział pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do
czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych
podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także
osoby współpracujące ze wskazanymi powyżej podmiotami w sposób stały, na innej podstawie niż
stosunek pracy oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo,
małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
3. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnianie danych jest dobrowolne.

stwierdzi, iż Uczestnik bierze udział w Konkursie korzystając z więcej niż jednego Konta, podając
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4. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie Kont

nieprawdziwe dane, bądź zgłaszając osobę trzecią do udziału w Konkursie, Organizator
uprawniony będzie do wykluczenia takiego Uczestnika z Konkursu i do pozbawienia takiego
Uczestnika prawa do nagrody.
5. Uczestnik dokonuje zgłoszenia udziału w Konkursie wypełniając formularz stanowiący
Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Brak danych w formularzu, niepełne dane lub brak
złożenia wymaganych prawem oświadczeń, uniemożliwia udział Uczestnika w Konkursie.
6. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego
treść.

§ 5.
Zasady i przebieg Konkursu
1. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Konkursu.
2. Do udziału w Konkursie konieczne jest czytelne wypełnienie Formularza, stanowiącego
Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, którego treść Organizator udostępnia
w siedzibie firmy Organizatora, na stronie internetowej http://aleksandragorecka.com, za
pośrednictwem serwisów społecznościowych Instagram oraz Facebook® oraz drogą mailową, na
wniosek zainteresowanej osoby.
2. Zadaniem Uczestników Konkursu jest dokonanie Zgłoszenia Konkursowego polegającego na:
a) wypełnieniu Formularza zgłoszeniowego;
b) opisaniu swojej historii, wydarzenia, które zmieniło życie Uczestnika i/lub
c) opisaniu problemów z jakimi boryka się Uczestnik;
d) opisaniu marzeń i celów jakie Uczestnik chciałby zrealizować, a które z różnych przyczyn nie
mogą zostać spełnione;
e) załączeniu do Formularza przynajmniej dwóch fotografii przedstawiających wizerunek
Uczestnika (zdjęcie twarzy i sylwetki);
f) złożenie wymaganych prawem oświadczeń woli znajdujących się w treści Formularza,
w tym zgody na publikowanie i rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika.
3. Zgłoszeń Konkursowych wraz z wypełnionym Formularzem można dokonywać:
a) za pośrednictwem maila, na adres: manager@aleksandragorecka.com;
b) za pośrednictwem Messengera na fun page’u Organizatora w serwisie Facebook® pod adresem:

4. Uczestnik w Okresie Konkursu może przesłać tylko jedno zgłoszenie.
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https://www.facebook.com/elitepermanent;

5. Zgłoszenie Konkursowe powinno być wolne od wulgaryzmów i treści powszechnie uważanych
za obraźliwe, a także od treści o charakterze pornograficznym lub mogących obrazić uczucia lub
przekonania innych osób, bądź naruszających prawa osób trzecich (w tym w szczególności dobra
osobiste i prawa autorskie). Zgłoszenia Konkursowe, które naruszają wyżej wymienione zasady nie
będą brały udziału w Konkursie.
6. W Okresie Konkursu Komisja dokona wyboru 1 (jednego) Zwycięzcy Konkursu.
7. Ogłoszenie wyniku Konkursu nastąpi w dniu 17 września 2018 r. podczas transmisji online
w siedzibie Organizatora, za pośrednictwem serwisu społecznościowego Facebook®. Wynik
Konkursu będzie również udostępniony na stronie internetowej Organizatora oraz za
pośrednictwem serwisu społecznościowego Instagram.
8. Organizator zastrzega sobie możliwość wyboru więcej niż jednego Zwycięzcy.

§ 6.
Nagroda
1. W Konkursie zostanie przyznana 1 (słownie: jedna) nagroda (dalej „Nagroda”), na którą składa
się:
a) konsultacja kosmetologiczna, fryzjerska i linergistyczna, którą przeprowadzi Organizator
osobiście;
b) konsultacja z lekarzem medycyny estetycznej;
c) konsultacja z trenerem personalnym ds. treningu i zdrowego żywienia;
d) konsultacja z psychologiem;
e) konsultacja z prawnikiem;
f) zakwaterowanie na czas realizacji Nagrody (wykonywania zabiegów i odbywania konsultacji)
f) wykonanie:
- makijażu permanentnego twarzy;
- zabiegów kosmetycznych i fryzjerskich;
- zabiegów z zakresu medycyny estetycznej;
- zabiegów dentystycznych;
Zwycięzca otrzyma ponadto:
- dobraną do sylwetki i typu urody odzież;

- pomoc w znalezieniu lub zmianie pracy;
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- wsparcie psychologa;

- indywidualnie dobrany plan żywieniowy i treningowy;
- karnet na siłownię;
- i inne nagrody rzeczowe, które Organizator otrzyma w Okresie Konkursu na jego realizację, od
sponsorów wspierających Konkurs.
2. Przychód uzyskany z tytułu Nagrody uzyskanej w ramach Konkursu podlega opodatkowaniu
ryczałtowemu w wysokości 10 % wartości Nagrody, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze
zm.). Wraz z nagrodą rzeczową Organizator przekaże Zwycięzcy nagrodę pieniężną, która nie
zostanie wydana do rąk Uczestnika, lecz zostanie potrącona przez Organizatora i przeznaczona na
pokrycie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej, na co Uczestnik
biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę.
3. Przed wydaniem Nagrody Organizator pobierze od zwycięzcy Nagrody kwotę podatku
i odprowadzi ją na konto właściwego Urzędu Skarbowego zgodnie z przepisami prawa
podatkowego. Kwota podatku zostanie pobrana z kwoty dodatkowej nagrody pieniężnej, o którym
mowa w ust 2 powyżej do czego Uczestnik upoważnia Organizatora.
4. Organizator oświadcza, iż elementy Nagrody wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu mogą
ulec nieznacznej zmianie, a także iż zależne są od indywidualnych potrzeb Zwycięzcy Konkursu,
który może z nich dobrowolnie zrezygnować. Organizator oświadcza ponadto, iż w takim
przypadku zastrzega sobie możliwość zmiany niektórych elementów Nagrody, bądź rezygnacji
z dodatkowych świadczeń, w sytuacji, gdy po konsultacji ze Zwycięzcą stwierdzi brak konieczności
dokonania konkretnego zabiegu czy konsultacji ze specjalistą. Nagroda może ponadto ulec zmianie
w ten sposób, iż Zwycięzca otrzyma dodatkowe świadczenia, niewymienione w ust. 1 niniejszego
paragrafu, a których potrzeba wyłoni się w trakcie trwania Konkursu.
§ 7.
Zasady wyłaniania Zwycięzcy
1. Rozstrzygnięcia Konkursu przy zachowaniu należytej staranności dokona komisja konkursowa
powołana przez Organizatora (dalej „Komisja Konkursowa”).
2. Konkurs będzie rozstrzygnięty w dniu 17 września 2018 r., w siedzibie Organizatora.
3. Komisja Konkursowa spośród Uczestników, którzy dokonali Zgłoszeń Konkursowych dokona
wyboru 1 (słownie: jednej) osoby, której zdaniem Komisji Konkursowej najbardziej potrzebna jest
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pomoc i wsparcie, a która to pomoc zrealizowana zostanie dzięki przewidzianej w Konkursie

wszystkim wyjątkową historię opisaną przez Uczestnika, jego losy i perspektywy na przyszłość,
marzenia oraz codzienne trudności z jakimi się boryka.
4. W przypadku wątpliwości w przedmiocie wyboru Zwycięzcy, bądź wątpliwości co do faktów
opisanych przez Uczestnika, Organizator zastrzega możliwość zaproszenia wybranych przez siebie
Uczestników do siedziby Organizatora, w celu odbycia rozmowy, przy udziale Komisji
Konkursowej. Zaproszenie na spotkanie nie stanowi gwarancji wygranej w Konkursie.
5. Niezależnie od ogłoszenia o wyniku Konkursu, Zwycięzca zostanie poinformowany
o przyznaniu Nagrody telefonicznie i/lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
6. Zwycięzca zobowiązany jest w terminie 5 (słownie: pięciu) dni od dnia poinformowania go
o przyznaniu Nagrody, zgodnie z ust. 5 powyżej, skontaktować się z Organizatorem,
w celu odebrania i realizacji Nagrody, tj. odbycia konsultacji kosmetologicznej, fryzjerskiej
i linergistycznej, konsultacji lekarskiej, dentystycznej, psychologicznej, prawnej, konsultacji
z trenerem personalnym ds. treningu i zdrowego żywienia, wykonania makijażu permanentnego
twarzy, zabiegów kosmetycznych i fryzjerskich, zabiegów z zakresu medycyny estetycznej,
zabiegów dentystycznych oraz odbioru nagród rzeczowych.
7. W przypadku, gdy Zwycięzca nie skontaktuje się z Organizatorem, bądź zrezygnuje
z udziału w Konkursie, traci prawo do Nagrody, która pozostaje do dyspozycji Organizatora.
8. Zwycięzca nie może zrzec się prawa do Nagrody na rzecz osoby trzeciej.
9. Przyznana w Konkursie Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej
równowartość pieniężną.
10. Zwycięzca Konkursu, któremu została przyznana Nagroda, ma prawo zrzec się prawa do
Nagrody, poprzez złożenie na adres Organizatora pisemnego oświadczenie w tym zakresie.
11. Warunkiem odbioru i realizacji Nagrody, jest brak przeciwwskazań zdrowotnych do
wykonania zabiegów, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu.
12. W terminie 5 dni od dnia poinformowania Zwycięzcy o przyznaniu Nagrody, zobowiązany
jest on poinformować Organizatora o istniejących przeciwskazaniach zdrowotnych do
odbycia w/w zabiegów i przedłożenia zaświadczenia lekarskiego zezwalającego na
odbycie zabiegów.
13. Organizator poinformuje Zwycięzcę o ryzykach związanych z zabiegami, które wchodzą
w skład Nagrody.
14. W przypadku istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do odbycia zabiegów, o których mowa
w ust. 7 niniejszego paragrafu, Zwycięzca traci prawo do Nagrody, która pozostaje do
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dyspozycji Organizatora.

§ 8.
Licencja i prawa autorskie
1. Zwycięzca Konkursu z chwilą odbioru Nagrody, udziela Organizatorowi licencji na korzystanie
z

treści

Zgłoszenia

Konkursowego,

która

ma

charakter

licencji

niewyłącznej,

z prawem do udzielenia sublicencji, na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalenie i zwielokrotnienie - wytworzenie dowolną techniką jego egzemplarzy w tym
w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, audiowizualną,
techniką cyfrową,
b) wprowadzenie do pamięci komputera,
c) wprowadzenie do obrotu,
d) rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet na dowolnej stronie www,
e) wykorzystanie całości i pojedynczych elementów Zgłoszenia Konkursowego dla potrzeb
stworzenia dowolnych materiałów reklamowych oraz korzystanie z nich w ramach materiałów
reklamowych, poprzez ich utrwalanie i zwielokrotnianie technikami opisanymi w lit. a powyżej,
oraz wprowadzenie do obrotu, najem, użyczenie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób,
aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
2. Poza Nagrodą Zwycięzcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji,
o której mowa w ust. 1 powyżej.
3. Zwycięzca Konkursu zobowiązuje się do niewykonywania wobec Organizatora autorskich praw
osobistych i zezwala na rozpowszechnianie Zgłoszenia Konkursowego bez podania swojego
imienia i nazwiska.
4. Uczestnik Konkursu przesyłając Zgłoszenie Konkursowe oświadcza, że jest autorem opisanej
przez siebie historii, oraz że Zgłoszenie Konkursowe nie narusza praw osób trzecich i bierze na
siebie pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia będzie sobie rościć prawa do
Zgłoszenia Konkursowego.
5. Zwycięzca Konkursu przyjmuje do wiadomości, iż po wyłonieniu go z grona
Uczestników Konkursu, treść jego historii, Zgłoszenia Konkursowego, odbiór Nagrody,
przebieg metamorfozy i konsultacje ze specjalistami oraz jego wizerunek, będą
rejestrowane i rozpowszechniane za pośrednictwem obrazu i dźwięku w telewizji, prasie,
za pośrednictwem Internetu i innych środków masowego komunikowania, materiałach
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marketingowych i reklamowych Organizatora, na co Zwycięzca wyraża zgodę.

§ 8.
Dane osobowe
1. Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator, tj. Aleksandra
Górecka, ul. Kubusia Puchatka 2, 75-710 Koszalin, NIP: 888-220-34-12, REGON: 910322127.
2) W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, każdy Uczestnik Konkursu może
skontaktować się z Organizatorem pisząc na adres: ul. Kubusia Puchatka 2, 75-710 Koszalin lub
na adres poczty elektronicznej: manager@aleksandragorecka.com
3) Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane będą na potrzeby związane z jego
przeprowadzeniem oraz w celu rozliczenia podatkowego.
4) Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do wzięcia
udziału w Konkursie.
5) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu jest zgoda na
przetwarzanie danych, ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
oraz przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
6) Dane osobowe Uczestników Konkursu przechowywane będą do czasu rozstrzygnięcia
Konkursu, a dane Zwycięzcy Konkursu będą przechowywane maksymalnie w okresach do 5 lub 6
lat (ze względu na wymagania ustawy o rachunkowości).
7) Dane osobowe Zwycięzcy Konkursu przekazywać będziemy do firm obsługujących nas
w zakresie teleinformatycznym, realizujących dostawę nagród oraz do podmiotów uprawnionych
na podstawie przepisów prawa. Nie będziemy przekazywać tych danych osobowych do
państw trzecich.
8) Każdy Uczestnik Konkursu ma prawo żądać od nas dostępu do swoich danych, ich sprostowania
(poprawienia), przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
2. W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych, Uczestnikom przysługuje prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
3. W oparciu o udostępnione dane osobowe nie będziemy podejmować wobec Uczestników
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Konkursu zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

§ 9.
Postępowanie reklamacyjne
1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy przesyłać za pośrednictwem
poczty elektronicznej na adres manager@aleksandragorecka.com przez cały czas trwania
Konkursu oraz w terminie 30 dni po zakończeniu Konkursu.
2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane Uczestnika
niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi, w tym imię, nazwisko oraz adres e-mail.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty otrzymania
reklamacji w sposób określony w ust. 1 powyżej. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik
zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres z którego została
wysłana reklamacja.
4. Postępowanie reklamacyjne nie wyłącza innych uprawnień przysługujących Uczestnikom na
mocy przepisów prawa.

§ 10.
Postanowienia końcowe
1. Regulamin Konkursu jest dostępny na Fan Page'u Organizatora (przy poście konkursowym) oraz
w siedzibie Organizatora.
2. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod
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adresem e-mail: manager@aleksandragorecka.com.

