REGULAMIN „ODJAZDOWEGO KONKURSU” DENIQUE

1. Postanowienia ogólne:
1.a. Organizatorem konkursu jest Denique sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie
przy ul. Sibeliusa 14, w Warszawie. Konkurs odbywa się na terenie Salonu Piękności
Denique, CH Arkadia ul. Jana Pawła II 82, 00-175 Warszawa.
1.b. Konkurs rozpoczyna się dnia 1 czerwca 2016 roku o godzinie 9.00, a kończy
się dnia 30 czerwca o godzinie 22.00.
1.c. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie organizatora oraz w Salonie Piękności
Denique Arkadia.
1.d. Organizator konkursu, wyznacza komisję, która wyłoni zwycięzcę konkursu.
2. Uczestnicy konkursu i warunki uczestnictwa:
2.a. Uczestnikiem konkursu może być osoba pełnoletnia, posiadająca ważny dokument
tożsamości umożliwiający potwierdzenie tożsamości w przypadku wygranej i potrzebny do
okazania przy odbiorze nagrody u organizatora konkurs.
2.b. W konkursie nie mogą brać udziały pracownicy Sieci Salonów Piękności
Denique ani rodziny pracowników.
2.c. aby wziąć udział w konkursie, należy:
1) W dniach 1- 30 czerwca 2016r., odwiedzić Salon Piękności Denique
i dokonać jednorazowych zakupów, bądź wykonać usługi - na łączną kwotę
min 500zł.
2) W konkursie bierze udział wyłącznie prawidłowo wypełniony kupon
wraz z podpiętym paragonem fiskalnym opiewającym na kwotę min. 500 zł.
3) Zaproponować promocję (rodzaj, wysokość rabatu), która mogłyby pojawić
się w ofercie jesiennej Salonu Piękności Denique Arkadia.
4) wypełnić kupon konkursowy oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych w
sposób zgodny z niniejszym regulaminem. Patrz punkt 5.
3. Nagroda i zwycięzca konkursu
3.a. Nagrodą w konkursie jest rower „PlumBike” o wartości rynkowej 1.800zł.
Rower w kolorze białym, sygnowany logo Denique. Rower na czas konkursu
eksponowany jest w witrynie Salonu Piękności Denique Arkadia.
3.b. Zwycięzcą konkursu zostanie osoba, która zdaniem komisji zaproponuje
najciekawszą ofertę promocyjną.

3.c. Organizator zastrzega sobie możliwość wykorzystania propozycji, która wygra
konkurs. Organizator może również wykorzystać w ramach promocji - propozycje, które
konkursu nie wygrają.
3.d. Ogłoszenie zwycięzcy konkursu nastąpi 11 lipca 2016r, wynik zostanie opublikowany
na stronie www.denique.pl oraz na fanpage Salonów Denique:
www.facebook.com/SalonyDenique.
3.e. Zwycięzca o wygranej i sposobie odbioru nagrody zostanie poinformowany
telefonicznie w dniu rozstrzygnięcia konkursu, tj 11 lipca 2016r.
W przypadku braku możliwości skontaktowanie się ze zwycięzcą, osoba która wygra
konkurs proszona jest o kontakt z organizatorem.
Kontakt do organizatora: Katarzyna Wolska 664 486 655, marketing@denique.pl
.
3.f. Zwycięzca Konkursu przed odebraniem Nagrody ma obowiązek podać
Organizatorowi swoje dane w formie imię i nazwisko, adres, numer dowodu
osobistego oraz numer NIP/PESEL, a także wszelkie inne dane niezbędne
Organizatorowi w celu wykonania obowiązków określonych w regulaminie lub
wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Organizator w
tym celu będzie się kontaktował ze Zwycięzcami telefonicznie.
3.f. Nagroda do odbioru osobistego w siedzibie Denique sp. z o.o. w Warszawie,
przy ul Sibeliusa 14. Do dnia 31 lipca 2016r. Odbiór Nagrody zostanie
udokumentowany protokołem podpisanym przez Organizatora i Zwycięzcę
Konkursu. Tego dnia zostanie również podpisana umowa przenosząca własność
roweru z organizatora na zwycięzcę.
3. g. Organizator zobowiązuje się do ufundowania dla zwycięzcy dodatkowej
nagrody pieniężnej o wartości 200 (dwieście) PLN, z zastrzeżeniem pkt 3.3.h.
.
3.h. Nagroda przekazana Uczestnikowi w ramach konkursu podlega
opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym na zasadach
wskazanych w art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych. Podatek zostanie pobrany przez Organizatora
z przyznanej dodatkowej nagrody pieniężnej, o której mowa w pkt 3.3.g.
3.k. Wskutek odmowy podania przez Zwycięzcę Konkursu danych wyliczonych
w punkcie 3.f. lub nie stawienie się w miejscu i terminie uzgodnionym
Organizatorem celem odbioru Nagrody lub odmowy zawarcia przez Zwycięzcę
Konkursu umowy, o której mowa w pkt. 3.f., lub brak dokonania przez
Zwycięzcę Konkursu ustaleń dotyczących odbioru Nagrody w terminie do dnia
31 lipca 2016 roku, Zwycięzca Konkursu traci prawo do otrzymania Nagrody.
.

3.j.Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent pieniężny ani
innego rodzaju dobra

4. KOMISJA KONKURSOWA:
4.a. W celu wyłonienia zwycięzcy konkursu, organizator powołuje komisję. Zadaniem
komisji jest wybranie, jej zdaniem najlepszej propozycji PROMOCJI JESIENNEJ, która w
przyszłości mogłaby stanowić atrakcyjną, przyciągającą ofertę dla klientów Salonu
Piękności Denique Arkadia. Komisja jednocześnie czuwa nad prawidłowością przebiegu
konkursu. W razie stwierdzenia nieprawidłowości lub w kwestiach nie ujętych
w regulaminie w trakcie lub po zakończeniu konkursu- prosimy o kontakt:
marketing@denique.pl.

5. PRZETWAŻANIE DANYCH ORAZ ZGODA NA WYKORZYSTANIE
WIZERUNKU:
5.a. Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie kuponu konkursowego,
udostępnionego przez organizatora w Salonie Piękności Denique Arkadia oraz
podpisanie zgody na przetwarzanie ich w celach związanych z konkursem.
Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek jest warunkiem uczestnictwa w
konkursie.
5.b. Osoba biorąca udział w konkursie jednocześnie wyraża zgododę ustępnienie
jej imienia i nazwiska w przypadku wygranej- na stronie www.denique.pl oraz na
fanpage: www.facebook.com/SalonyDenique
5.c. Zwycięzca konkursu zobligowany jest również do wrażenia i podpisania
zgody na wykorzystanie i upublicznienie jego wizerunku w na stronie www.denique.pl
oraz fanpage www.facebook.com/SalonyDenique . Organizator wykona zdjęcia
z przekazania nagrody zwycięzcy i umieści je na wymienionych stronach.
5.d. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do danych osobowych
i ich poprawiania.
5.e. Administratorem danych uczestników jest Denique sp. z o.o.

6. PRAWA AUTORSKIE:
6.a. Uczestnik konkursu wpisując w kupon konkursowy propozycję promocyjną
jednocześnie upoważnia organizatora do ewentualnego wykorzystania jej w
przyszłych kampaniach promocyjnych Sieci Salonów Piękności Denique.
6.b. Uczestnik Konkursu z chwilą złożenia kuponu konkursowego udziela
Organizatorowi nieodpłatnej licencji do korzystania z niej, bez ograniczeń, co do
czasu i terytorium.

7. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ:
7.a. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, być składane na adres
Organizatora. Adres Organizatora Denique Sp. z o.o. Ul Sibeliusa 14, 02-641
Warszawa.
7.b. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej dotarcia na adres Organizatora.
7.c. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania
składającego reklamację wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód
reklamacji.
7.d..Organizator w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną
reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
8.a. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa
polskiego.

