REGULAMIN KONKURSU
„zaBBaluj z Dawidem”

I. Postanowienia Ogólne.
1. Organizatorem konkursu, o którym mowa w niniejszym Regulaminie, zwanym dalej
"Konkursem", jest Kamikaze Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 262/264,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ŁodziŚródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS0000326038 , NIP7272738835 o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 zł, zwaną
dalej: „Organizatorem” lub „Kamikaze”.
2. Organizator działa w imieniu własnym, na zlecenie L’Oréal Polska Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Daniszewskiej 4, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy pod numerem KRS63684 , NIP524-030-33-75 , o kapitale zakładowym w
wysokości 1 886 500,00 zł, zwaną dalej: „L’Oréal".
3. L’Oréal powierzy realizację balu stanowiącego Nagrodę w Konkursie XConcept Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Górczewskiej 124,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St.
Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000391059, NIP 527-26-60-434
o kapitale zakładowym w wysokości 50 000,00zł, zwanej dalej:„XConcept”
4. Konkurs odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie, zwanym
dalej: "Regulaminem", oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Konkurs stanowi
przyrzeczenie publiczne w rozumieniu przepisów prawa.
5. Konkurs odbywa się w dniach 11.05.2015 r. - 31.05.2015 r. do godziny 23:59(termin
nadsyłania zgłoszeń i zbierania paragonów), zwanym dalej: „Okresem Trwania Konkursu”
6. Udział w Konkursie jest możliwy za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie
internetowej:www.pielegnacja-twarzy.garnierczystaskora.pl/zaBBaluj-z-DawidemKwiatkowskim (dalej: „Strona Konkursu”). W Konkursie można wziąć udział wyłącznie za
pośrednictwem powyższej strony internetowej.

II. Uczestnicy Konkursu.
1. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie gimnazja w rozumieniu Ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty mające siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (dalej:
„Gimnazjum”).
2. W celu dokonania zgłoszenia do Konkursu koniecznym jest uzyskanie zgody Dyrektora
Gimnazjum. Zgoda Dyrektora Gimnazjum musi być wyrażona na piśmie poprzez podpisanie
formularza zgłoszeniowego dostępnego na Stronie Konkursu. Wzór formularza
zgłoszeniowego stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. Zgłoszenie do Konkursu odbywa się
poprzez przesłanie skanu podpisanego przez Dyrektora Gimnazjum za pomocą formularza
za pośrednictwem Strony Konkursu (dalej: „Zgłoszenie”). Powyższej czynności przesłania
skanu podpisanego przez Dyrektora Gimnazjum formularza zgłoszeniowego może dokonać

Dyrektor Gimnazjum lub w jego imieniu inna upoważniona przez niego osoba, która
ukończyła co najmniej 13 lat. Weryfikacja oryginałów formularzy zgłoszeniowych odbywać
się będzie po zakończeniu Okresu Trwania Konkursu zgodnie z punktem 13 Regulaminu.
3. Gimnazja, które dokonają Zgłoszenia do Konkursu są dalej zwane "Uczestnikami", a każde z
osobna "Uczestnikiem".

III. Udział w Konkursie.
1. Zadaniem Konkursowym jest zebranie jak największej ilości paragonów potwierdzających
zakup w Okresie Trwania Konkursu Produktów Konkursowych w drogeriach Rossmann, w
tym w internetowej drogerii Rossmann dostępnej pod adresem www.sklep.rossnet.pl
(dalej: „Zakup Konkursowy”). Lista Produktów Konkursowych stanowi załącznik nr 1 do
Regulaminu Konkursu. Zakupów Konkursowych mogą dokonywać uczniowie Gimnazjum lub
ich opiekunowie prawni. Potwierdzeniem dokonania Zakupu Konkursowego jest paragon. Z
zastrzeżeniem zdania następnego zakup jednego Produktu Konkursowego w Okresie
Trwania Konkursu w drogeriach Rossmann pozwala na uzyskanie jednego punktu dla
danego Gimnazjum (dalej: „Punkt” lub „Punkty”). W przypadku jeżeli jeden paragon
potwierdza zakup więcej niż jednego Produktu Konkursowego Uczestnik zdobywa jeden
Punkt. Dany paragon można dodać tylko jeden raz. Dodanie paragonu po raz drugi nie
powoduje naliczenia Punktu.
2. W Okresie Trwania Konkursu na Stronie Konkursu otwarta będzie możliwość przesyłania za
pośrednictwem Strony Konkursu skanów paragonów Zakupów Konkursowych z
oznaczeniem Gimnazjum, na którego konto mają zostać przypisane Punkty (dalej:
„Zgłoszenie Paragonu”). Zgłoszenie Paragonu w celu zasilenia konta danego Gimnazjum
będzie możliwe także przed Zgłoszeniem tego Gimnazjum do udziału w Konkursie. W takim
wypadku dane Gimnazjum uzyska Punkty za Zgłoszenia Paragonów dokonane przed
Zgłoszeniem dopiero z chwilą Zgłoszenia. Samo Zgłoszenie Paragonów dokonane przed
Zgłoszeniem nie stanowi przystąpienia danego Gimnazjum do Konkursu. Brak Zgłoszenia
paragonu w Okresie Trwania Konkursu nie pozwala na uzyskanie Punktów dla danego
Gimnazjum.
IV. Przyznanie Nagrody w Konkursie
1. Zwycięzcą Konkursu (dalej: "Zwycięzca") jest Uczestnik, który w Okresie Trwania Konkursu
zdobędzie największą liczbę Punktów.
2. W Okresie Trwania Konkursu na Stronie Konkursu widoczna będzie liczba Punktów
zgromadzona na koncie danego Gimnazjum określona w oparciu o Zgłoszenia Paragonów.
W ciągu 7 dni od daty zakończenia Okresu Trwania Konkursu Gimnazja, które wg rankingu
na Stronie Konkursu zajmują 3 najwyższe pozycje wg liczby przypisanych Punktów,
zobowiązane są do doręczenia do siedziby Kamikaze oryginałów paragonów, na podstawie
których nastąpiły Zgłoszenia Paragonów zasilających Punktami konto danego Gimnazjum
oraz oryginału podpisanego przez Dyrektora Gimnazjum formularza zgłoszeniowego. W
ciągu kolejnych 5 dni Organizator zweryfikuje poprawność Zgłoszeń do Konkursu w oparciu
o oryginały formularzy zgłoszeniowych oraz ilość Punktów na kontach tych Gimnazjów w
oparciu o oryginały doręczonych paragonów i ogłosi na Stronie Konkursu rzeczywistą ilość
Punktów zdobytych przez dane Gimnazjum i jednocześnie ogłosi Zwycięzcę Konkursu. W

przypadku jeżeli dane Gimnazjum nie przedstawi w powyższym terminie oryginału
podpisanego przez Dyrektora Gimnazjum formularza zgłoszeniowego, wówczas dane
Gimnazjum traci status Uczestnika Konkursu oraz prawo do Nagrody. Paragony
potwierdzające Zakupy Konkursowe, wobec których nie nastąpiło Zgłoszenie Paragonu nie
będą brane pod uwagę. W przypadku jeżeli nastąpiło Zgłoszenie Paragonu, a oryginał tego
paragonu nie zostanie doręczony w powyższym terminie do siedziby Kamikaze, z konta
danego Gimnazjum odejmuje się przypisane Punkty. W przypadku jeżeli okaże się po
weryfikacji paragonów że dwa Gimnazja uzyskały taką samą liczbę Punktów, Zwycięzcą
Konkursu będzie to Gimnazjum, które pierwsze dokonało Zgłoszenia. W przypadku jeżeli po
powyższej weryfikacji okaże się, że rzeczywista liczba Punktów zgromadzonych przez
Gimnazja zajmujące wg początkowego rankingu trzy pierwsze miejsca jest niższa od
Gimnazjum sklasyfikowanego początkowo na czwartej pozycji, wówczas opisana powyżej
procedura weryfikacji zostanie powtórzona wobec Gimnazjów zajmujących miejsca od
czwartego do szóstego wg początkowego rankingu. Ogłoszenie o konieczności dalszej
weryfikacji zostanie opublikowane na Stronie Konkursu.
3. Zwycięzca danego Konkursu będzie wyłaniany przez komisję konkursową, składającą się z
trzech osób powołanych przez Organizatora (dalej: „Komisja”).

V. Nagroda.
1. Nagrodą w Konkursie jest bal gimnazjalny dla uczniów zwycięskiej szkoły z gościem
specjalnym – Dawidem Kwiatkowskim, a także DJ-em i drobnym cateringiem, który zostanie
zorganizowany 24.06.2015 roku w siedzibie zwycięskiego gimnazjum lub innej pobliskiej
lokalizacji ustalonej z Dyrektorem gimnazjum i opłaconej przez L’Oréal. Wartość Nagrody
będzie wynosić co najmniej 25 000 zł.
W balu mogą wziąć udział wyłącznie uczniowie Zwycięzcy oraz kadra wyznaczona do opieki
nad uczniami przez Dyrektora Zwycięzcy.
2. Organizator nie zapewnia opieki kadrowej nad uczestnikami balu. Gimnazjum zobowiązane
jest do zapewnienia odpowiedniej opieki ze strony osób dorosłych nad uczestnikami balu.
3. W przypadku, jeśli przychody Zwycięzcy Konkursu podlegają opodatkowaniu podatkiem
dochodowym od osób prawnych w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku
dochodowym od osób prawnych, Zwycięzca jest zobowiązany do uiszczenia należnego
podatku.
4. Nagroda nie podlega wymianie na inną nagrodę lub ekwiwalent pieniężny.
VI. Wizerunek uczestników balu
1. Organizator informuje, że w czasie balu stanowiącego wygraną w Konkursie, na jego
zlecenie będzie wykonywana dokumentacja fotograficzna. Organizator zastrzega prawo
L’Oréal do wykorzystania tej dokumentacji dla własnych celów marketingowych tj.
publikację wizerunku uczestników w sieci Internet, w tym na portalu Facebook. Z
powyższego względu w balu stanowiącym Nagrodę w Konkursie mogą wziąć udział tylko ci
uczniowie zwycięskiego Gimnazjum, których opiekunowie prawni wyrazili pisemną zgodę
na wykorzystanie wizerunku dzieci w opisanym powyżej zakresie. Wzór zgody stanowi
załącznik nr 3 do Regulaminu. Organizator ma prawo weryfikacji uzyskanych zgód i odmowy
wstępu na bal uczniom, których opiekunowie prawni nie wyrazili powyższej zgody.

VII. Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu.
1. Nad przestrzeganiem Regulaminu czuwa Komisja powołana przez Organizatora na czas
obowiązywania niniejszego Regulaminu, składająca się z minimum 3 (trzech) osób. W
przypadku niespełnienia wymogów uczestnictwa określonych w Regulaminie lub w
przypadku innego rażącego naruszenia postanowień Regulaminu, Komisja decyduje o
wykluczeniu danego Uczestnika z udziału w Konkursie, a Uczestnik traci prawo do
otrzymania Nagrody.

VIII. Reklamacje.
1. Bez ograniczeń przewidzianych przepisami powszechnie obowiązującego prawa uprawnień
przysługujących konsumentowi w zakresie zgłaszania i dochodzenia roszczeń, Uczestnicy
mogą zgłaszać do Organizatora wszelkie reklamacje dotyczące danego Konkursu.
2. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać przesłana
listem poleconym na adres Organizatora wskazany w pkt 1 Regulaminu lub przesłana emailem na adres: zaBBalujzdawidem@kamikaze.com.pl. Dla ułatwienia rozpoznania
reklamacji rekomendowane jest, by reklamacja określała dokładny opis oraz wskazanie
przyczyny reklamacji, jak również określenie żądania.
3. Reklamacja, o której mowa powyżej powinna zostać zgłoszona w terminie 2 (dwóch)
tygodni od wykrycia przez zgłaszającego okoliczności stanowiącej podstawę tej reklamacji.
4. Organizator zobowiązuje się udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od jej
otrzymania. Organizator może przesłać odpowiedź listem poleconym lub w formie
wiadomości e-mail (jeżeli zgłaszający wskazał swój adres e-mail).

IX. Ochrona danych osobowych.
1. Dane osobowe podane w Zgłoszeniu przetwarzane są przy zachowaniu zasad określonych w
ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z
2014 r. poz. 1182) w celu zgłoszenia Szkoły do uczestnictwa w Konkursie. Administratorem
tych danych jest: L’Oréal Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Daniszewskiej 4,
zaś Kamikaze jest podmiotem przetwarzającym dane na podstawie przepisu art. 31 ustawy
o ochronie danych osobowych. Każdemu przysługuje prawo dostępu do własnych danych
osobowych i ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe
mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów
prawa.

X. Postanowienia końcowe.
1. W Okresie Trwania Konkursu niniejszego Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora
oraz na Stronie Konkursu, a na żądanie zgłoszone Organizatorowi na adres:
zaBBalujzdawidem@kamikaze.com.pl jest przesyłany e-mailem.

2. Nazwa Tytułu Regulaminu ma charakter informacyjny.
3. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych Regulaminem mają
zastosowanie przepisy prawa polskiego.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie
naruszy praw nabytych Uczestników Konkursu. Zmiana obowiązuje z chwilą opublikowania
zmienionej wersji Regulaminu na stronie
www.pielegnacja-twarzy.garnierczystaskora.pl/zaBBaluj-z-Dawidem-Kwiatkowskim.

Lista załączników:
Załącznik nr 1: Lista produktów konkursowych
Załącznik nr 2: Formularz zgłoszeniowy – wzór
Załącznik nr 3: Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego - wzór

Załącznik nr 1 do Regulaminu
Lista Produktów Konkursowych

Garnier Czysta Skóra krem BB jasny 50 ml
Garnier Czysta Skóra krem BB śniady 50 ml
GSN Czysta skóra tonik 200ml
GSN Czysta skóra żel oczyszczający flakon 200ml
Garnier Czysta Skóra Płyn Micelarny 400 ml
GSN Czysta skóra 3w1 żel oczyszczający 150ml
GSN Czysta Skóra Active peeling 150ml
GSN Czysta Skóra Active tonik 200ml
GSN Czysta Skóra Active żel z pompką 200ml
GSN Czysta skóra Fruit Energy żel pompką 200ml
GSN Czysta Skóra Fruit Energy peeling 150ml

Załącznik nr 2 do Regulaminu
Formularz zgłoszeniowy – wzór

…………………………….., dnia …………………….
(miejscowość)
(data)
Oznaczenie Gimnazjum:
…………………………………………………..
……………………………………………………
reprezentowane przez
Dyrektora Pana / Panią …………………………………………………………....................................................
(proszę podać imię i nazwisko)
Zgłoszenie Gimnazjum do udziału w Konkursie „zaBBaluj z Dawidem”

1. Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem Konkursu „zaBBaluj z
Dawidem” organizowanym przez Kamikaze Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, działającej w
imieniu własnym, na zlecenie L’Oréal Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
opublikowanym na stronie www.pielegnacja-twarzy.garnierczystaskora.pl/zaBBaluj-zDawidem-Kwiatkowskim i akceptuję jego postanowienia oraz zgłaszam udział gimnazjum
………………………………………………..………………………………….. w tym Konkursie.
…….………………………………………
(podpis Dyrektora gimnazjum)
2. Administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w celu związanym ze
zgłoszeniem Gimnazjum, którego jestem dyrektorem, do udziału w Konkursie, jest L’Oréal
Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (03-230), przy ul. Daniszewskiej 4. Dane osobowe
nie będą udostępniane innym podmiotom, poza upoważnionymi na podstawie przepisów
prawa. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych oraz ich poprawiania. Podanie
danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji ww. celów.
3. Oświadczam, że w przypadku gdy reprezentowane przeze mnie gimnazjum zostanie
Zwycięzcą w Konkursie, wyrażam zgodę na organizację balu stanowiącego Nagrodę w
Konkursie dla uczniów tego gimnazjum 24.06.2015 r., na terenie szkoły lub w innym,
pobliskim, uzgodnionym z Organizatorem Konkursu miejscu. Zobowiązuję się do
zapewnienia uczestnikom balu stosownej kadry do opieki nad uczestnikami.

…….……………………………………….
(podpis Dyrektora gimnazjum)

4. Zobowiązuje się do zapewnienia, że w balu stanowiącym Nagrodę w Konkursie wezmą
udział tylko uczniowie reprezentowanego przeze mnie gimnazjum, których opiekunowie
prawni wyrazili zgodę na udział w balu oraz zgodę na publikację wizerunku uczestników w
sieci Internet, w tym na portalu Facebook. W przypadku wygranej w Konkursie zobowiązuję
się do zebrania pisemnych oświadczeń od opiekunów prawnych wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu i przekazania ich do Organizatora Konkursu wraz z
listą uczniów spełniających ww kryteria najpóźniej do dnia 19 czerwca 2015 r.
…….…………………………………………
(podpis Dyrektora gimnazjum)

5. Upoważniam Panią / Pana
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(proszę o podanie imienia, nazwiska osoby pełnoletniej oraz pełnionej funkcji pracownika
gimnazjum)
do kontaktu z Organizatorem Konkursu i wskazuję następujący numer telefonu i następujący
adres e-mail do kontaktu w związku z przebiegiem Konkursu:
e-mail: …………………………………………………………………….…
numer telefonu: ………………………………………………………..
Oświadczam, że wskazana przez mnie osoba wyraziła zgodę na publikowanie jej danych osobowych
w zakresie imienia i nazwiska na stronie internetowej www.pielegnacjatwarzy.garnierczystaskora.pl/zaBBaluj-z-Dawidem-Kwiatkowskim w związku pełnieniem funkcji
opiekuna konkursu z ramienia szkoły.

…….……………………………………….
(podpis Dyrektora gimnazjum)

Załącznik nr 3 do Regulaminu
Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego – wzór

…………………………….., dnia …………………….
(miejscowość)
(data)
imię i nazwisko ucznia Gimnazjum .......................................................................................................
imię i nazwisko opiekuna prawnego ucznia Gimnazjum ......................................................................

Oświadczenie opiekuna prawnego
Oświadczam, że wyrażam zgodę naudział
.............................................................................................................................................................
(imię i nazwisko ucznia)
w balu stanowiącym wygraną w Konkursie „zaBBaluj z Dawidem” organizowanym przez Kamikaze
Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, działającej w imieniu własnym, na zlecenie L’Oréal Polska Sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie, którego regulamin opublikowany został na stronie www www.pielegnacjatwarzy.garnierczystaskora.pl/zaBBaluj-z-Dawidem-Kwiatkowskim.
Zostałem poinformowany/poinformowana o tym, że w trakcie balu będzie wykonywana na zlecenie
Organizatora Konkursu dokumentacja fotograficzna, na której uwieczniony będzie wizerunek
uczestników balu. Oświadczam, że wyrażam zgodę na publikację wizerunku
..............................................................................................................................................................
(imię i nazwisko ucznia)
w sieci Internet, w tym na portalu Facebook oraz na wykorzystanie tej dokumentacji zdjęciowej do
celów marketingowych przez L’Oréal Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

..…........................................
(podpis opiekuna prawnego)

