
Regulamin

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.  Organizatorem Konkursu  jest  TuerCorp  Anita  Pełszyńska,  ul  Gałczyńskiego  22/4,  80-524 
Gdańsk.

1.2. Celem Konkursu jest promocja marki korallo należącej do firmy TuerCorp.

1.3. Czas trwania konkursu od dnia 22.05.2014 do 10.06.2014.

1.4. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną do 11.06.2014.

1.5. Konkurs będzie zorganizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.6.  W Konkursie  mogą  brać  udział  wyłącznie  pełnoletnie  osoby  fizyczne,  posiadające  pełną 
zdolność  do  czynności  prawnych,  mające  miejsce  zamieszkania  na  terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej konsumenci w rozumieniu art. 22 kodeksu cywilnego, spełniające warunki określone w 
niniejszym Regulaminie (dalej Uczestnik), za wyjątkiem osób wymienionych w pkt. 8 Regulaminu.

1.7. W Konkursie nie mogą brać  udziału pracownicy Organizatora, TuerCorp oraz członkowie ich 
rodzin.

1.8.  Przed  wzięciem  udziału  w  Konkursie,  Uczestnik  powinien  zapoznać  się  z  Regulaminem 
niniejszego  konkursu  (dalej  Regulamin  Konkursu).  Wzięcie  udziału  w  Konkursie  jest 
równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem oraz jego akceptacją.

1.9. Konkurs nie jest organizowany, wspierany ani sponsorowany przez serwis Facebook.com.

2. ZAŁOŻENIA KONKURSU

2.1. Konkurs będzie przeprowadzony na stronie internetowej http://www.korallo.pl

2.2. Konkurs będzie trwał w dniach od 22.05.2014 do 11.06.2014.

2.3. Rozwiązanie Konkursu zostanie ogłoszone na profilu korallo w serwisie Facebook.com do dnia
11.06.2014.

3. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

3.1.  Konkurs  polega  na  przesłaniu  na  adres  facebook@korallo.pl  zdjęcia  przedstawiającego 
biżuterię  wykonaną  przez Uczestnika. Biżuteria powinna być  wykonana z użyciem elementów do 
tworzenia biżuterii firmy TOHO Beads.

3.2. Każdy użytkownik może zgłosić  tylko jedną fotografię. Na jednym zgłoszeniu nie może być 
więcej niż jeden komplet biżuterii.

3.3.  Laureatem Konkursu zostanie osoba,  której  zdjęcie zostanie wybrane przez jury wskazane 
przez organizatora.

3.4.  Nagroda  dodatkowa  w  konkursie  zostanie  przyznana  autorowi  zdjęcia,  które  otrzyma 
największą liczbę głosów na portalu Facebook, tzw. Lubię to.



3.5.  Przystąpienie  do  Konkursu,  zgodnie  z  postanowieniami  niniejszego  Regulaminu,  jest 
równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.

3.6. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail, 
będą przetwarzane przez Organizatora – TuerCorp Anita Pełszyńska, ul Gałczyńskiego 22/4, 80-524
Gdańsk, w celu realizacji umowy przystąpienia do konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia 
lub marketingu bezpośredniego własnych produktów Organizatora Konkursu. Dane osobowe nie 
będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne.

4. OŚWIADCZENIA O PRAWACH AUTORSKICH I PRZETWARZANIU DAN YCH
OSOBOWYCH.

4.1.  Laureaci  i  wyróżnieni  w  Konkursie,  przekazują  nieodpłatnie  Organizatorowi  całość 
majątkowych  praw  autorskich  do  złożonej  fotografii.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do 
przekazania zdjęcia pracy osobom trzecim oraz do ich całościowej lub częściowej publikacji, na 
wszystkich polach eksploatacji, w tym m.in. do:

• wyłącznego używania i wykorzystania fotografii konkursowych we wszelkiej działalności 
promocyjnej, reklamowej, informacyjnej,

• utrwalania i zwielokrotniania fotografii konkursowych wszelkimi technikami graficznymi,
• zwielokrotniania  poprzez  dokonywanie  zapisu  zdjęć  konkursowych  na  nośnikach 

elektronicznych,
• publicznego  wystawiania  i  wyświetlania  zdjęć  konkursowych  na  wszelkich  imprezach 

otwartych i zamkniętych,
• wprowadzania  do  obrotu,  wydawania  i  rozpowszechniania  wszelkich  materiałów 

promocyjnych,  informacyjnych,  wydawniczych  i  innych z  wykorzystaniem  zdjęć 
konkursowych,

• wprowadzania do pamięci komputera i umieszczenia zdjęć konkursowych w Internecie.

Prawa te są nieograniczone czasowo, ilościowo i terytorialnie.

4.2.  Uczestnik Konkursu składa oświadczenie,  że przesłana fotografia  jest  jego autorstwa i  nie 
narusza praw osób trzecich.

4.3.  Autor  fotografii  ponosi  pełną  odpowiedzialności  wobec  Organizatora  i  osób  trzecich  w 
przypadku, gdyby udostępniona fotografia naruszała prawa (w szczególności prawa autorskie) osób 
trzecich.

4.4. Organizator może wykluczyć uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez 
uczestnika postanowień niniejszego regulaminu.

4.5.  Uczestnik Konkursu, wraz z przystąpieniem do Konkursu, wyraża zgodę  na przetwarzanie 
danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu, na warunkach określonych w ustawie z 
dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. NR 101, poz. 
926).

4.6.  Uczestnik  Konkursu  ma  prawo  dostępu  oraz  możliwość  poprawienia  swoich  danych 
osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)

4.7.  Administratorem  danych  osobowych  zebranych  podczas  niniejszego  Konkursu  jest  –  w 
rozumieniu ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. Z 



2002 r. nr 101, poz. 926) Organizator Konkursu.

5. PRZYZNAWANIE NAGRÓD

5.1. W konkursie zostaną przyznane dwie nagrody:
◦ Nagroda jury w postaci jednego  kilograma koralików TOHO Beads oraz młynka do 

nawlekania koralików firmy Beadalon,
◦ Nagroda publiczności w postaci zestawu 12 szpulek nici One-G o rynkowej wartości 

przekraczającej 100 PLN.

5.2. Osoba wymieniona jako Laureat konkursu zobowiązana jest do kontaktu z Organizatorem w 
terminie do 5 dni od daty ogłoszenia wyników na mail: sklep@korallo.pl. Brak kontaktu ze strony 
zwycięzcy konkursu oznacza utratę nagrody.

5.3.  Nagroda  zostanie  przesłana  na  adres  podany  w  wiadomości  wysłanej  przez  Laureata  po 
zakończeniu konkursu.

5.4. W przypadku nie podjęcia przez laureata nagrody w terminie 3 miesięcy od dnia postawienia 
jej do dyspozycji laureata, prawo do nagrody wygasa.

5.5.  Organizator  zastrzega,  że nagrody nie podlegają  zamianie na ich równowartość  pieniężną. 
Laureatom nie przysługuje  prawo do wyboru  nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości 
nagród.

5.6. Każdy z Uczestników Konkursu może otrzymać co najwyżej jedną nagrodę.

6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

6.1. Reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej najpóźniej w 
terminie 14 dni od dnia publikacji  na profilu http://www.facebook.com/korallopl listy laureatów 
Konkursu na adres mailowy: sklep@korallo.pl .

7. POSTANOWIENIA KO ŃCOWE:

7.1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:
• zdarzenia  uniemożliwiające  prawidłowe  przeprowadzenie  Konkursu,  których  nie był  w 

stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia 
zdarzeń losowych w tym siły wyższej,

• nie doręczenie Uczestnikowi nagrody spowodowane nie podaniem przez Uczestnika danych 
adresowych lub błędnym ich podaniem, świadczone przez Pocztę Polską i firmy kurierskie 
usługi pocztowe.

7.2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień  niniejszego regulaminu w przypadku 
zmian  przepisów  prawnych  lub  innych  istotnych  zdarzeń  mających  wpływ  na  organizowanie 
Konkursu.

7.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości rejestracji wyników wynikające
z wadliwości działania łączy internetowych lub systemu uczestnika Konkursu.

7.4  Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  wpisy  utracone,  uszkodzone,  niewłaściwie 
zaadresowane lub złożone po upływie określonego terminu.



7.5  Propozycje  opisów  zgłaszane  do  konkursu  nie  mogą  zawierać  treści  dyskryminujących, 
obraźliwych lub naruszających prawa osób trzecich. W przypadku ich zamieszczenia Organizator 
zastrzega sobie prawo do ich usunięcia.


