Regulamin konkursu
„Para w podróży”
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu jest Agora S.A. z siedzibą w (00-732) Warszawie, ul. Czerska 8/10,
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 59944; kapitał zakładowy 47.665.426 PLN,
wpłacony w całości; NIP 526-030-56-44, zwana dalej „Organizatorem”, będąca wydawcą
„Gazety Wyborczej” oraz magazynu „Wysokie Obcasy Extra”. Konkurs prowadzony jest, w
związku z akcją redakcyjną redakcji magazynu „Wysokie Obcasy Extra” oraz dodatku do
Gazety Wyborczej „Wysokie Obcasy” pod nazwą „Dziewczyny w Podróży”.
2. Fundatorami nagród w Konkursie są:
a) Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., z siedzibą w (87-100) Toruniu, ul.
Żółkiewskiego 20/26, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym
przez Sąd Rejonowym w Toruniu VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS
0000011286, NIP 879-016-67-90, zwana dalej „Fundatorem”,
b) NIVEA Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Gnieźnieńska 32, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda
VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000293724, NIP 777-00-02-866,
REGON 630007112, zwana dalej „Fundatorem”,
c) Orkla Care S.A. z siedzibą w Radzyminie (05-250), ul. Polna 21, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział
Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000029528, NIP 521-05-23-942, zwana dalej
„Fundatorem”,
d) FORMASTER S.A. z siedzibą w Kielcach (25-818), ul. Fabryczna 24, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem KRS 0000080942, REGON 290670483, NIP 9590122245, zwana dalej
„Fundatorem”,
e) CAUDALIE POLAND Sp. z o.o., z siedzibą w (00-613) Warszawie, ul. Chałubińskiego 8,
zarejestrowana w rejestrze sądowym KRS, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000344141, NIP
7010212902, zwana dalej „Fundatorem”,
f) FUJIFILM Europe GmbH sp. z o. o. Oddział w Polsce, z siedzibą w (02-486) Warszawie, ul.
Al. Jerozolimskie 178, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym
przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS
0000347504, NIP 1070015355, zwana dalej „Fundatorem”,
g) WITTCHEN S.A., z siedzibą w (05-092) Kiełpinie, Ul. Ogrodowa 27/29, zarejestrowana w
rejestrze przedsiębiorców KRS, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000352760,
NIP: 9511022154, zwana dalej „Fundatorem”,

łącznie zwani „Fundatorami”.
3. Regulamin stanowi wyłączną podstawę przeprowadzenia Konkursu i określa prawa i
obowiązki jego Uczestników.
4. Regulamin
Konkursu
dostępny
jest
pod
adresem
www.wysokieobcasy.pl/dziewczynywpodrozy zwanym dalej „Serwisem” oraz zostanie
przesłany każdemu Uczestnikowi Konkursu na wskazany adres e-mail.
§ 2 Zasady uczestnictwa w Konkursie
1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do
czynności prawnych.
2. Od udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i stali współpracownicy Organizatora i
Fundatorów, a także ich małżonkowie, osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu, dzieci
oraz rodzeństwo oraz osoby spokrewnione/spowinowacone z pracownikami Organizatora i
Fundatorów do drugiego stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa.
3. Warunkiem udziału w Konkursie jest akceptacja niniejszego Regulaminu Konkursu.
§ 3 Zasady Konkursu.
1. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach:
1.1.

Kategoria literacka;

1.2.

Kategoria fotograficzna.

2. Każdy Uczestnik może wziąć udział zarówno w kategorii literackiej, jak i w kategorii
fotograficznej. W każdej kategorii Uczestnik może przesłać tylko jedno zgłoszenie. W razie
przesłania większej liczby zgłoszeń do danej kategorii, do Konkursu zostanie dopuszczone
zgłoszenie, przysłane jako pierwsze. W razie odstąpienia od udziału w Konkursie, co do
takiego zgłoszenia do Konkursu, w danej kategorii zostanie dopuszczone kolejne zgłoszenie.
3. Aby wziąć udział w konkursie w kategorii literackiej należy:
3.1.

w terminie od 21 czerwca 2018 r. od godz. 12:00 do 19 sierpnia 2018 r. do godz. 23:59
przesłać zgłoszenie konkursowe za pośrednictwem formatki udostępnionej pod
adresem www.wysokieobcasy.pl/dziewczynywpodrozy składające się z pracy
konkursowej, tj. opowiadania liczącego do 5.000 znaków (ze spacjami) na temat „Moja
najważniejsza podróż”,

3.2.

zaakceptować niniejszy Regulamin Konkursu.

4. Aby wziąć udział w Konkursie w kategorii fotograficznej należy:
4.1.

w terminie od 21 czerwca 2018 r. od godz. 10:00 do 19 sierpnia 2018 r. do godz. 23:59
przesłać zgłoszenie konkursowe za pośrednictwem formatki udostępnionej pod

adresem www.wysokieobcasy.pl/dziewczynywpodrozy składające
konkursowej, tj. fotografii odnoszącej się do tematu „Para w podróży”,
4.2.

się

z pracy

zaakceptować niniejszy Regulamin Konkursu.

5. Uczestnicy mogą przesyłać prace wyłącznie swojego autorstwa, co do których przysługują
mu/jej wszelkie autorskie prawa majątkowe. W razie przesłania fotografii zawierających
wizerunki osób, Uczestnicy może przesyłać wyłącznie takie fotografie, na których utrwalone
zostały wizerunki osób, które wyraziły zgodę na rozpowszechnianie ich wizerunków, w
związku z udziałem Uczestnika w Konkursie. Nie można przesyłać prac sprzecznych z prawem
ani takich, których opublikowanie może spowodować naruszenie praw osób trzecich lub dóbr
osobistych.
6. Uczestnik aż do ogłoszenia wyników może odstąpić od udziału w Konkursie. Aby odstąpić od
udziału w Konkursie należy wysłać na adres e-mail dziewczynywpodrozy@wyborcza.pl
oświadczenie o odstąpieniu. Przykładowa treść oświadczenia:
Do:
Agora S.A.
ul. Czerska 8/10
00-732 Warszawa
Ja …………………….. (tu imię i nazwisko) oświadczam niniejszym, że odstępuję od udziału w
Konkursie „Para w podróży”.
Data przesłania zgłoszenia: ……………………..
Imię i nazwisko Uczestnika
Data
Oświadczenie o odstąpieniu od udziału w Konkursie może mieć inne brzmienie, niż wskazane
powyżej. Byleby z jego treści wyraźnie wynikało, że Uczestnik chce odstąpić od udziału w
Konkursie. Odstąpienie od Konkursu nie wyłącza prawa Uczestnika do przesłania kolejnego
zgłoszenia.
§ 4 Zasady wyłaniania zwycięzców oraz uczestników wyróżnionych
1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na łamach magazynu „Wysokie Obcasy Extra” nr 10. oraz
w serwisie www.wysokieobcasy.pl/dziewczynywpodrozy w dniu 20 września 2018 r.
2. Oceny nadesłanych prac dokona jury składające się z osób wskazanych przez Organizatora.
3. W kategorii literackiej jury wybierze prace, które uzna za najciekawsze.
4. W kategorii literackiej zostanie wybranych:
A) jeden zwycięzca, któremu zostanie przyznana jedna nagroda główna – tj. voucher
do ekskluzywnego salonu SPA możliwy do zrealizowania na terenie jednego z 25 miast:

Białystok, Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Ciechocinek, Częstochowa, Gdynia, Gliwice, Jelenia Góra,
Kielce, Kłodzko, Kraków, Lublin, Łaziska Górne, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Radom,
Rzeszów, Sosnowiec, Szczecin, Toruń, Wałbrzych, Warszawa, Wrocław o wartości 3 000 zł. do
wykorzystania w ciągu 12-stu miesięcy od dnia powiadomienia o nagrodzie, a także nagroda
pieniężna w wysokości 333 zł.
B) dwudziestu wyróżnionych uczestników, którym zostaną przyznane nagrody pocieszenia
tj.:
1. pierwszy wyróżniony uczestnik otrzyma zestaw składający się z:
a) komplet walizek Wittchen z kolekcji PC Ultra Light o wartości 2 126 zł,
b) zestaw antyperspirantów NIVEA DRY: 150ml Dry Comfort, 50ml Dry Comfort,
150ml Dry Fresh, 50ml Dry Fresh oraz kod uprawniający do korzystania z Gazety
Wyborczej Pakiet Premium przez okres 12 miesięcy,
c) opakowanie suplementu diety Bodymax Plus oraz opakowanie plastrów na
pęcherze i otarcia z Aloe Vera Salvequick,
d) nagroda pieniężna w wysokości 236 zł.
2. drugi i trzeci wyróżniony uczestnik otrzyma zestaw składający się z:
a) voucher do ekskluzywnego salonu SPA, możliwy do zrealizowania na terenie 25
miast: Białystok, Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Ciechocinek, Częstochowa, Gdynia,
Gliwice, Jelenia Góra, Kielce, Kłodzko, Kraków, Lublin, Łaziska Górne, Łódź,
Olsztyn, Opole, Poznań, Radom, Rzeszów, Sosnowiec, Szczecin, Toruń,
Wałbrzych, Warszawa, Wrocław o wartości 1 000 zł do wykorzystania w ciągu
12-stu miesięcy od dnia powiadomienia o nagrodzie,
b) zestaw kosmetyków do rytuału pielęgnacji ciała Thé des Vignes marki Caudalie,
w skład którego wchodzą balsam do ciała 200ml, krem do rąk 50ml, olejek do
ciała i włosów 50ml, orzeźwiająca woda 50ml,
c) zestaw filtrujący wodę od marki Dafi, w skład którego wchodzą dzbanek ASTRA o
pojemności 3l oraz butelka o pojemności 0,5l,
d) zestaw antyperspirantów NIVEA DRY: 150ml Dry Comfort, 50ml Dry Comfort,
150ml Dry Fresh, 50ml Dry Fresh oraz kod uprawniający do korzystania z Gazety
Wyborczej Pakiet Premium przez okres 12 miesięcy,
e) opakowanie suplementu diety Bodymax Plus oraz opakowanie plastrów na
pęcherze i otarcia z Aloe Vera Salvequick.
3. czwarty wyróżniony uczestnik otrzyma zestaw składający się z

a) zestaw kosmetyków do rytuału pielęgnacji ciała Thé des Vignes marki Caudalie,
w skład którego wchodzą balsam do ciała 200ml, krem do rąk 50ml, olejek do
ciała i włosów 50ml, orzeźwiająca woda 50ml,
b) zestaw filtrujący wodę od marki Dafi, w skład którego wchodzą dzbanek ASTRA o
pojemności 3l oraz butelka o pojemności 0,5l,
c) zestaw antyperspirantów NIVEA DRY: 150ml Dry Comfort, 50ml Dry Comfort,
150ml Dry Fresh, 50ml Dry Fresh oraz kod uprawniający do korzystania z Gazety
Wyborczej Pakiet Premium przez okres 12 miesięcy,
d) opakowanie suplementu diety Bodymax Plus oraz opakowanie plastrów na
pęcherze i otarcia z Aloe Vera Salvequick.
4. szesnastu uczestników wyróżnionych otrzyma zestaw składający się z:
a) zestaw antyperspirantów NIVEA DRY: 150ml Dry Comfort, 50ml Dry Comfort,
150ml Dry Fresh, 50ml Dry Fresh oraz kod uprawniający do korzystania z Gazety
Wyborczej Pakiet Premium przez okres 12 miesięcy,
b) opakowanie suplementu diety Bodymax Plus oraz opakowanie plastrów na
pęcherze i otarcia z Aloe Vera Salvequick.
Nagroda pieniężna zostanie przekazana na konto właściwego naczelnika urzędu
skarbowego, jako podatek dochodowy od osób fizycznych.
5. W kategorii fotograficznej jury wybierze prace, które uzna za najbardziej interesujące.
6. W kategorii fotograficznej zostanie wybrany jeden zwycięzca, któremu zostanie przyznana
jedna nagroda główna – tj. aparat fotograficzny Fujifilm X-T100 z obiektywem Fujinon XC1545 o wartości 2 999 zł oraz nagroda pieniężna w wysokości 333 zł. Nagroda pieniężna
zostanie przekazana na konto właściwego naczelnika urzędu skarbowego, jako podatek
dochodowy od osób fizycznych.
7. Zwycięzcy Konkursu oraz Uczestnicy wyróżnieni zostaną powiadomi o przyznanej nagrodzie
na podany przez siebie, w zgłoszeniu konkursowym, adres e-mail, w terminie 7-miu dni od
dnia ogłoszenia wyników Konkursu. Zwycięzcy oraz uczestnicy wyróżnieni zostaną poproszeni
o przesłanie, w terminie 30 dni, danych adresowych zgodnie, z którymi należy przesłać
nagrodę. W terminie 14 -stu dni od dnia otrzymania danych adresowych Organizator prześle
zwycięzcom i uczestnikom wyróżnionym przyznane im nagrody. Nagrodzone prace zostaną
opublikowane, po uprzednim skontaktowaniu się przez redakcję z autorem i ustaleniem
warunków publikacji.

§5. Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie do
Organizatora – na adres Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z dopiskiem

„Dziewczyny w podróży” lub na adres e-mail dziewczynywpodrozy@wyborcza.pl lub
osobiście w siedzibie Organizatora (tj. w Warszawie, ul. Czerska 8/10). Reklamacje należy
składać w terminie do 31 października 2018 r.
2. Reklamacje dotyczące doręczenia lub jakości nagród należy składać na piśmie do
Organizatora – na adres Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z dopiskiem
„Dziewczyny w podróży lub na adres e-mail dziewczynywpodrozy@wyborcza.pl lub
osobiście w siedzibie Organizatora (tj. w Warszawie, ul. Czerska 8/10). Reklamacje należy
składać w terminie do 31 grudnia 2018 r.
3. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich
otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w
piśmie zawierającym reklamację, a w razie przesłania reklamacji pocztą elektroniczną - na
adres e-mail, z którego nadesłana została reklamacja lub inny - wskazany przez
zgłaszającego reklamację.
4. Uczestnicy oraz zwycięzcy w Konkursie mogą dochodzić swoich roszczeń na zasadach
ogólnych - bez względu na to czy skorzystali z trybu reklamacji.
§6. Ochrona danych osobowych.
Administratorem danych osobowych podanych przez Uczestników w związku z udziałem w Konkursie
jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10 (00-732). Dane osobowe będą przetwarzane
w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców i doręczenia nagród. Podstawą prawną
przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu
przeprowadzenia ogłoszonego Konkursu (art. 6 ust. 1 lit f RODO). W każdej sprawie dotyczącej
ochrony danych osobowych można się kontaktować z naszym inspektorem ochrony danych
osobowych na adres e-mail: iod@agora.pl lub pisemnie na adres Administratora. Dane osobowe
Uczestników będą przetwarzane przez okres do czasu upływu okresu reklamacji wskazanego w § 5
ust. 1. Okres ten może zostać przedłużony w razie zgłoszenia ewentualnych roszczeń - do czasu
zakończenia sprawy wynikłej z tych roszczeń. Dane osobowe zwycięzców będą przetwarzane przez
okres do czasu upływu okresu reklamacyjnego wskazanego w § 5 ust.2 - okres ten może zostać
przedłużony w razie zgłoszenia roszczeń - do czasu załatwienia sprawy wynikłej z tych roszczeń. Każdy
ma prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania. Każdy może także wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, w
związku z jego szczególną sytuacją. Każdy może także wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie w zakresie adresu e-mail
uniemożliwia udział w Konkursie, zaś w zakresie danych adresowych, zgodnie z którymi należy
doręczyć nagrodę uniemożliwia wysyłkę nagrody.

