REGULAMIN KONKURSU
„Halloween z Bobini”
1. Organizator, czas trwania i miejsce Konkursu.
1.1. Organizatorem Konkursu „Halloween z Bobini” zwanego dalej Konkursem, jest GLOBAL
COSMED GROUP S.A., ul. Kuziennicza 15, 59-400 Jawor, zarejestrowana w Sądzie
Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS, pod
nr KRS: 0000041414, NIP: 695-000-27-32 , zwana dalej "Organizatorem".
1.2. Organizator ponosi odpowiedzialność za treść Regulaminu, przebieg Konkursu, wydanie
nagród oraz ewentualne reklamacje.
1.3. Konkurs odbywać się będzie od 16.10.2017 r. do 24.11.2017 r., na terenie całej Polski.
1.4. Informacja o Konkursie zostanie ogłoszona na stronie internetowej: www.bobini.pl
2. Warunki uczestnictwa w Konkursie.
2.1. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej Uczestnikiem, może być każda osoba, za
wyjątkiem osób wymienionych w pkt. 2.2. W wypadku, kiedy Uczestnikiem jest osoba
małoletnia do lat 13, do wzięcia udziału w konkursie konieczna jest zgoda opiekunów
prawnych Uczestnika.
2.2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie Komisji
Konkursowej oraz członkowie ich rodzin.
3. Zasady Konkursu.
3.1. Aby wziąć udział w Konkursie należy:
3.1.1. przedstawić w dowolnej formie (opowiadanie, wiersz, rysunek, zdjęcie, film, piosenka
itp.) w jaki sposób Uczestnik spędza Halloween lub jakie ma pomysły na wspólne
zabawy na Halloween (Zadanie Konkursowe).
3.1.2. Wysłać do dnia 24.11.2017 r. (decyduje data otrzymania e-maila przez Organizatora)
e-maila zatytułowanego „Halloween z Bobini” na adres e-mail: pr@globalcosmed.eu,
który powinien zawierać:
a) Dane Uczestnika – (imię nazwisko oraz wiek Uczestnika);
b) kontaktowy adres e-mail – jeśli jest inny niż adres e-mail z którego wysłano
Zgłoszenie Konkursowe;
c) wykonane Zadanie Konkursowe;
d) w wypadku Uczestnika w wieku poniżej lat 13 - oświadczenie Opiekuna Prawnego
o wyrażeniu zgody na udział w Konkursie;
(Zgłoszenie Konkursowe)
3.2. Zgłoszenia Konkursowe sprzeczne z prawem i/lub niniejszym Regulaminem, wypełnione w
sposób niepełny (np. nie zawierające choć jednego z elementów wymaganych niniejszym
Regulaminem) Zgłoszenia Konkursowe wypełnione nieczytelnie, Zgłoszenia Konkursowe
otrzymane przez Organizatora po dniu 24.11.2017 r., nie będą brały udziału w Konkursie.
3.3. Każdy Uczestnik może przesłać tylko jedno Zadanie Konkursowe. W razie przesłania
większej ilości Zadań Konkursowych przez jednego Uczestnika (w jednym lub kilku
zgłoszeniach), w Konkursie będzie brało udział tylko jedno Zadanie Konkursowe
(wymienione jako pierwsze w pierwszym Zgłoszeniu Konkursowym lub Zadanie
Konkursowe z pierwszego Zgłoszenia Konkursowego danego Uczestnika).
3.4. Jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę.
3.5. Przesyłając Zgłoszenie Konkursowe na adres e-mail Organizatora, Uczestnik lub jego
Opiekun Prawny, wyraża zgodę na publikację wykonanego przez Uczestnika Zadania
Konkursowego oraz danych Laureata, na stronie www.bobini.pl oraz na Fanpage Bobini
Polska.

3.6. Organizator może nie dopuścić Zgłoszenia Konkursowego do udziału w Konkursie gdy
stwierdzi, że Zgłoszenie Konkursowe:
a) Narusza obowiązujące na terenie Polski przepisy prawne,
b) Zawiera treść obrazującą lub propagującą przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową,
kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.),
c) Zawiera treść powszechnie uznaną za nieprzyzwoitą;
d) Narusza prawa autorskie, dobra osobiste lub godność innych osób,
e) Zawiera treść reklamową (z wyłączeniem marki "Bobini");
f) Zawiera wyłącznie treści niezwiązane z Zadaniem Konkursowym;
g) Narusza niniejszy Regulamin;
4. Rozstrzygnięcie Konkursu oraz ogłoszenie wyników.
4.1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 5.12.2017 r.;
4.2. Do rozstrzygnięcia Konkursu Organizator powoła Komisję Konkursową, złożoną z 2 osób
wyznaczonych przez Organizatora.
4.3. Komisja Konkursowa oceni nadesłane Zadania Konkursowe pod względem formy i treści,
oraz pod kątem ich kreatywności i oryginalności, a następnie wybierze 100 najciekawszych
Zadań Konkursowych, których autorzy nabędą prawo do nagród, o których mowa w pkt. 5.1
niniejszego Regulaminu (Laureaci Konkursu).
4.4. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 6.12.2017 r. w siedzibie Organizatora oraz na stronie
www.bobini.pl. Do Laureatów Konkursu Organizator prześle dodatkowo wiadomość (na
adres e-mail z którego nadesłano Zgłoszenie Konkursowe lub wskazany w Zgłoszeniu
Konkursowym jako adres e-mail do kontaktów) z powiadomieniem o uzyskaniu prawa do
nagrody;
4.5. Laureaci Konkursu są zobowiązani w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu
wysłać do Organizatora e-mail z podaniem danych adresowych niezbędnych do wysłania
nagrody.
5. Nagrody.
5.1. Organizator ufundował nagrody dla Laureatów, w postaci 100 szt. zestawów o wartości 50
zł brutto każdy zestaw (słownie: pięćdziesiąt złotych.), w skład którego wchodzi:
a) Worek z bohaterami filmu „Potworna Rodzinka”
b) Produkt Bobini – Szampon, żel i płyn do kąpieli 3 w 1 400 ml. (Gruszkowe Psoty)
c) Kod na film familijny w serwisie VOD Cineman.pl.
Kod umożliwia uruchomienie jednego filmu z katalogu dostępnego pod adresem
https://www.cineman.pl/filmy/Promocja-Bobini w terminie do 31.01.2018 r.
Warunkiem aktywacji Kodu jest prawidłowa rejestracja i założenie przez Uczestnika
konta w serwisie Cineman.pl i zaakceptowanie regulaminu świadczenia usług i
polityki
prywatności
umieszczonych
na
stronie
https://www.cineman.pl/cineman/Regulamin. Po wpisaniu kodu film zostanie
uruchomiony na 48 godzin.
5.2. Dla każdego Laureata przypada jeden zestaw określony w pkt. 5.1.
5.3. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom przesyłką pocztową lub kurierską, na podany przez
Uczestnika adres, w terminie 21 dni od uzyskania przez Organizatora od Laureata
wszystkich niezbędnych do wydania nagrody danych.
5.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa zmiany miejsca zamieszkania
Uczestnika lub zmiany innych danych osobowych, bez odpowiedniej aktualizacji tych
danych doręczonych Organizatorowi. W wypadku niemożliwości skontaktowania się z
Uczestnikiem, Uczestnik traci prawo do otrzymania Nagrody. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za niemożność dostarczenia Nagrody z przyczyn leżących po stronie
Uczestnika.

5.5. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę.
5.6. W razie niespełnienia warunków odebrania Nagrody przez Laureatów, Laureat traci prawo
do Nagrody, zaś Nagroda przepada na rzecz Organizatora.
5.7. Nieodebranie przez Laureata nagrody lub gdy Laureatem zostanie Uczestnik któremu
stosownie do postanowień niniejszego regulaminu nagroda nie przysługuje, skutkuje
wygaśnięciem prawa do tej nagrody i wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.
Organizator nie jest zobowiązany do przekazania nagrody innemu Uczestnikowi.
5.8. W przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego
Regulaminu oraz gdy Uczestnik wpłynął na przyznanie nagrody w sposób niedozwolony
nagroda wygrana przez danego Uczestnika w konkursie przepada, a Organizator nie jest
zobowiązany do nagrodzenia innego Uczestnika Konkursu.
5.9. Organizator nie odpowiada za działanie poczty polskiej lub firm kurierskich doręczających
nagrody zwycięzcom. W szczególności Organizator nie odpowiada za ewentualne
uszkodzenia lub zniszczenie nagrody przez przewoźnika.
6. Prawa autorskie.
6.1. Dokonując Zgłoszenia Konkursowego Uczestnik/Opiekun Prawny Uczestnika oświadcza i
gwarantuje, że autorem Zadania Konkursowego jest Uczestnik oraz że Zadanie Konkursowe
nie narusza w żaden sposób praw osób trzecich. Ponadto gdy Zadaniem Konkursowym jest
praca przedstawiająca wizerunki innych osób (zdjęcie, film, rysunek itp.) Uczestnik
oświadcza, że posiada zgodę na publikację wizerunku wszystkich widocznych osób i
wykorzystanie ich wizerunku w sposób określony w niniejszym regulaminie. Uczestnik
zobowiązany jest zwolnić Organizatora, z odpowiedzialności z tytułu naruszenia przepisów
prawa lub praw osób trzecich, w przypadku kiedy takie naruszenie będzie efektem
zgłoszenia udziału w Konkursie przez Uczestnika lub inne działanie lub zaniechanie
Uczestnika związane z Konkursem.
6.2. Z chwilą dokonania Zgłoszenia Konkursowego, Uczestnik/Opiekun Prawny Uczestnika
wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora oraz spółki powiązane
kapitałowo z Organizatorem z Zadania Konkursowego lub jego fragmentu, w dowolnych
celach (komercyjnych lub niekomercyjnych), w szczególności na publikację Zadania
Konkursowego w całości lub części na stronie www Organizatora lub spółek z nim
powiązanych oraz w materiałach drukowanych. W szczególności Uczestnik wyraża zgodę
na publikowanie Zadania Konkursowego w serwisie internetowym www.bobini.pl. i na
Fanpage Bobini Polska
6.3. Organizator jest uprawniony do korzystania ze zgłoszonych Zadań Konkursowych w sposób
anonimowy - bez konieczności każdorazowego podawania danych Uczestnika jako autora.
6.4. Uczestnikom poza uprawnieniem do uzyskania Nagrody na zasadach określonych w
niniejszym Regulaminie, nie przysługują żadne inne roszczenia do Organizatora.
7. Dane Osobowe.
7.1. Dane osobowe udostępnione przez Uczestników Konkursu Organizator wykorzysta jedynie
w celu ogłoszenia wyników Konkursu i wysyłki nagród. Dane te nie będą przetwarzane w
jakikolwiek inny sposób z zastrzeżeniem pkt. 7.2..
7.2. Zgłoszenie się do konkursu oznacza zgodę na publikację danych Laureata Konkursu na
Stronie chyba, że Laureat zastrzeże, iż takiej zgody nie wyraża.
8. Postanowienia końcowe.
8.1. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej
www.bobini.pl.

8.2. Udział Uczestnika w konkursie (wysłanie Zgłoszenia Konkursowego na adres
pr@globalcosmed.eu) oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
8.3. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu i warunków lub zasad
konkursu w każdym czasie, w granicach przewidzianych przepisami prawa, przy czym
zmiany te obowiązują od momentu publikacji na stronie www.bobini.pl.
8.4. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia konkursu – z chwilą
stosownego ogłoszenia na stronie www.bobini.pl.
8.5. Organizator nie odpowiada za jakiekolwiek szkody majątkowe lub niemajątkowe,
poniesione przez Uczestnika w wyniku jego udziału w Konkursie.
8.6. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych Regulaminem mają
zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.

ORGANIZATOR

