Regulamin konkursu „Intimate Box”
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu „Intimate Box” (zwanym dalej: „Konkursem”) jest IBSS
BIOMED S.A., z siedzibą w Krakowie pod adresem Aleja Sosnowa 8, 30-224 Kraków,
wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000080810, o kapitale
zakładowym w wysokości 8 032 700,00 zł, posiadająca numer identyfikacji podatkowej
NIP: 675-00-05-418 (zwanym dalej: „Organizatorem”).
2. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią
promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną przewidzianą w
ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada
2009 r.).
3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 2. Zasady Konkursu
1. Konkurs trwa od dnia 15.06. 2016 r. do dnia 15.07.2016 r.
2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń oraz usunięcia zgłoszeń
Uczestników, których działania są niezgodnie z niniejszym Regulaminem.
4. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać będą wyznaczeni przedstawiciele
Organizatora.
5. Aby wziąć udział w Konkursie należy zapoznać się z niniejszym regulaminem
Konkursu, dostępnym na stronie internetowej serwisu www.intimatebox.pl. Wzięcie
udziału w Konkursie oznacza zapoznanie się z Regulaminem i akceptację jego treści.
§ 3. Uczestnicy Konkursu
Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej: „Uczestnikiem”) może być wyłącznie pełnoletnia
osoba fizyczna, posiadające obywatelstwo polskie oraz pełną zdolność do czynności
prawnych, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora oraz członków
ich rodzin, a także osób, które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu i
przeprowadzeniu Konkursu, w tym członków Komisji Konkursowej.
§ 4. Zadanie Konkursowe
1. Zadaniem Uczestników Konkursu „Intimate Box” jest odniesienie się do zadania
konkursowego – „Opisz akcję Intimate Box na swoim blogu, zachęcając tym samym
własne Czytelniczki do dbania o prawidłową higienę intymną oraz przestrzegając
przed często popełnianymi błędami w intymnej pielęgnacji.” Następnie w komentarzu na
stronie www.intimatebox.pl/konkurs Uczestnik powinien wkleić link do wpisu. Prawidłowe
zgłoszenie jest równoznaczne z wzięciem udziału w Konkursie, dzięki czemu zgłoszenie
może zostać poddane głosowaniu jury konkursowego.
2. Konkurs odbywa się na podstronie konkursowej serwisu www.intimatebox.pl pod
adresem www.intimatebox.pl/konkurs

3. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik akceptuje Regulamin Konkursu i oświadcza, że:
a. posiada pełnię praw autorskich i pokrewnych do przesłanej odpowiedzi oraz wyraża
zgodę na jej publikację w serwisie www.intimatebox.pl oraz na profilu Facebook
https://www.facebook.com/kobiecoscniejednomaimie
b. udziela zgody na użytkowanie odpowiedzi przez Organizatora na następujących polach
eksploatacji:
1.
zwielokrotniania, utrwalania,
sporządzania
cyfrowego zapisu
udostępnionego materiału, wprowadzania materiału do pamięci komputera, 2.
wprowadzania materiału do własnych baz danych bądź w postaci oryginalnej bądź w
postaci fragmentów, 3. w zakresie rozpowszechniania materiału w sposób inny niż
określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz
nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie materiału w taki sposób, aby
każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w
szczególności za pośrednictwem Internetu i materiałów drukowanych.
4. W przypadku wystąpienia roszczeń osoby trzeciej z tytułu naruszenia dóbr osobistych
poprzez publikację odpowiedzi, Organizator zastrzega sobie prawo do bezzwłocznego
usunięcia odpowiedzi takiej osoby oraz dyskwalifikacji Uczestnika.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania odpowiedzi w przypadku,
gdy będzie ona zawierała elementy wulgarne, obraźliwe, obsceniczne lub w inny sposób
naruszające prawa i dobre imię osób trzecich.
6. Spośród zgłoszeń przesłanych dodanych w formie komentarzy do 15.07.2016 r. do
godz. 23.59, jury wybierze laureatów.
§ 5. Wyniki Konkursu
1. Ogłoszenie Zwycięzców nastąpi w ciągu tygodnia od zakończenia konkursu.
2. O przyznaniu nagrody Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni drogą e-mailową.
3. Wyboru odpowiedzi dokona Organizator, który w tym celu powołał Komisję
Konkursową, składającą się z Kierownika Produktu i Specjalisty ds. e-marketingu.
4. Komisja Konkursowa będzie kierować się największym poziomem kreatywności
nadesłanych zgłoszeń, mając na względzie: rzetelność, ciekawe ujęcie tematu, estetykę
a także sposób przedstawienia akcji na łamach bloga.
§ 6. Nagrody

1. Nagroda główna dla laureata konkursu to bon o wartości 1000 zł na torebkę od Zuzi
Górskiej, stworzonej według własnego projektu (www.zuziagorska.pl).
2. Nagrody dodatkowe dla dziewięciu wyróżnionych przez Komisję Konkursową osób i
laureata konkursu to skórzane kosmetyczki oraz specjalne zestawy produktów
do higieny intymnej prOVag® żel + prOVag® emulsja.
3. O sposobie odbioru nagrody Zwycięzcy zostaną poinformowani drogą e-mailową. W
przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie do
7 dni od daty powiadomienia o zwycięstwie, nagroda przepada na rzecz innego
Uczestnika Konkursu, wyróżnionego przez Komisję Konkursową. Nagrody nie
podlegają zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

4. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.
Zwycięzca ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody, składając
Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
5. Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań
wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne
lub nieprawdziwe.
§ 6. Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach Konkursu
jest Organizator.
2. Organizator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Uczestników
Konkursu w zakresie niezbędnym dla realizacji Konkursu, w szczególności w celu
przekazania nagród Zwycięzcom oraz do wysyłki newslettera i mailingów.
3. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na zamieszczenie ich danych osobowych na
podstronie konkursowej www.intimatebox.pl w przypadku, gdy zostaną oni Zwycięzcami
Konkursu.
4. Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz
zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego
adresu lub innych błędnych danych, uniemożliwiających jego identyfikację.
§ 6. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w
przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń, mających wpływ na
organizowanie Konkursu, pod warunkiem, że zmiany takie nie naruszą praw nabytych
Uczestników Konkursu.
3. Regulamin Konkursu dostępny jest także w siedzibie Organizatora oraz na stronie
internetowej www.intimatebox.pl

