REGULAMIN
Konkursu „PROFESJONALNA SESJA
– PAWO 2016”
§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu „PROFESJONALNA SESJA – PAWO 2016” (zwanego dalej
„Konkursem”), jest PAWO Sp. z o. o. z siedzibą w Pabianicach przy ul. Gen. Wł.
Sikorskiego 23/39, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000137641, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w
Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 731-184-78-60,
kapitał zakładowy 8.454.000,00 zł, zwana w dalszej treści regulaminu: „Organizatorem”
bądź „PAWO”.
2. PAWO Sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Wszystkie dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane i przetwarzane
w siedzibie PAWO Sp. z o.o. pod adresem: 95-200 Pabianice, ul. Gen. Wł. Sikorskiego
23/39, w celu przeprowadzenia Konkursu określonego niniejszym Regulaminem.
3. Uczestnikowi Konkursu, którego dane zostaną umieszczone w zbiorze danych
osobowych, służy prawo wglądu do jego danych osobowych oraz ich poprawienia, a
także prawo żądania usunięcia danych osobowych ze zbioru.
4. Fundatorem nagrody w konkursie jest PAWO Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach, ul. Gen.
Wł. Sikorskiego 23/39, 95-200 Pabianice.
5. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§2
Zasady uczestnictwa w Konkursie
1. Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich osób fizycznych, zwanych dalej
Uczestnikami, które spełniają łącznie poniższe warunki:
a) wyrażą zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez PAWO Sp. z o.o. w
celach promocji i marketingu działalności prowadzonej przez PAWO Sp. z o.o.;
b) wyrażą zgodę na ogłoszenie na profilu PAWO w portalu społecznościowym
Facebook (pl-pl.facebook.com/pawo.salony) swoich danych osobowych,
obejmujących imię i nazwisko oraz miejscowość zamieszkania, w przypadku
wygrania Konkursu;
c) wyrażą zgodę na przystąpienie do Programu Lojalnościowego PAWO – Klub PAWO;
d) posiadają paragon wystawiony przez PAWO stwierdzający, iż w okresie od 20 maja
2016 r. do 30 września 2016 r. dokonały zakupu garnituru marki PAWO w jednym z
salonów PAWO lub w Sklepie Internetowym PAWO (numer posiadanego paragonu
będzie zweryfikowany przy wyłanianiu Zwycięzcy Konkursu przez Komisję
Konkursową),
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e) posiadają aktywny profil w portalu społecznościowym Facebook;
f) wyrażą zgodę na korzystanie przez PAWO Sp. z o.o. z ich wizerunku utrwalonego na
zdjęciach, o których mowa w § 3, w celach związanych z przeprowadzeniem
Konkursu i które to korzystanie ma polegać udostępnieniu zdjęcia Uczestnika
Konkursu, które zostało przez niego wcześniej opublikowane na należącym do
Uczestnika profilu w portalu społecznościowym Facebook, na profilu PAWO w
albumie PROFESJONALNA SESJA - PAWO 2016 w portalu społecznościowym
Facebook do dnia 30 września 2016 r.,
g) oświadczą, iż z chwilą opublikowania na profilu PAWO w albumie PROFESJONALNA
SESJA - PAWO 2016 zdjęcia, o którym mowa w § 3, udzielają nieodpłatnej licencji
niewyłącznej na korzystanie z autorskich praw majątkowych do przedmiotowych
zdjęć na czas nieokreślony. Licencja udzielona PAWO Sp. z o.o. obejmuje
wykorzystanie zdjęć, o których mowa w § 3, poprzez ich opublikowanie na profilu
PAWO w albumie PROFESJONALNA SESJA - PAWO 2016 w portalu
społecznościowym Facebook, w celu związanym z przeprowadzeniem niniejszego
konkursu, na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
h) wykonają zadanie konkursowe opisane w § 3 Regulaminu.
2. Każdy z uczestników może wziąć udział tylko w jednej edycji Konkursu, a tym samym
całym Konkursie może wziąć udział tylko jeden raz.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby będące pracownikami PAWO Sp. z o.o. oraz
członkowie ich najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni i rodzeństwo). Osoby
takie zostaną pominięte w przyznawaniu nagród.
4. Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia Uczestnika, w stosunku, do którego
powziął on podejrzenie, że działa on w sposób sprzeczny z zasadami Konkursu
opisanymi w niniejszym Regulaminie albo w sposób sprzeczny z prawem.

§3
Zadanie konkursowe
1. Zadanie konkursowe polega na zamieszczeniu przez Uczestnika wykonanego przez
siebie zdjęcia własnej osoby (tzw. selfie) na profilu Uczestnika w portalu
społecznościowym Facebook z wykorzystaniem funkcji Publiczne, który to post
zawierający przedmiotowe zdjęcie powinien zostać następnie udostępniony przez
Uczestnika na profilu PAWO w albumie PROFESJONALNA SESJA - PAWO 2016 również
w portalu społecznościowym Facebook wraz z opisem, w którym Uczestnik uzasadni
dlaczego to on powinien wygrać w Konkursie.
2. W przypadku, gdy wykorzystanie przez Organizatora zgodnie z niniejszym Regulaminem
zdjęć, o których mowa w ust. 1, doprowadzi do naruszenia jakichkolwiek autorskich
praw osobistych lub majątkowych, w tym praw z licencji lub dóbr osobistych osób
trzecich, Organizator zastrzega sobie prawo dochodzenia od Uczestnika odszkodowania
w wysokości odpowiadającej w pełni wartości wyrządzonej w ten sposób
Organizatorowi szkody, w razie wystąpienia przez osoby trzecie wobec Organizatora z
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stosownymi roszczeniami dotyczącym naruszenia ich dóbr osobistych lub praw
autorskich.

§4
Czas trwania Konkursu
1. Konkurs trwa od dnia 20 czerwca 2016 r. do dnia 30 września 2016 r., przy czym jest
on podzielony na 3 edycje:
a) edycja I trwa od 20 czerwca 2016 r. do 19 lipca 2016 r.,
b) edycja II trwa od 20 lipca 2016 r. do 19 sierpnia 2016 r.,
c) edycja III trwa od 20 sierpnia 2016 r. do 30 września 2016 r.

§5
Nagrody
1. Sześciu Zwycięzców Konkursu, spośród Uczestników, którzy spełnili łącznie warunki
wskazane w § 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu, wyłania Komisja Konkursowa, przy czym
w każdej edycji Konkursu wyłanianych jest dwóch Zwycięzców. Zwycięzcami zostają
osoby, których zdjęcia w czasie trwania Konkursu, po jego udostępnieniu przez PAWO
na profilu Facebook (pl-pl.facebook.com/pawo.salony) w albumie PROFESJONALNA
SESJA – PAWO 2016, uzyskały najwięcej „polubień” tzn. w przypadku których najwięcej
osób aktywuje hiperłącze „Lubię to” umieszczone pod zdjęciem.
2. Nagrodą w Konkursie jest 6 sesji zdjęciowych z profesjonalnym fotografem, którego
zapewnia Organizator, o wartości 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych,
00/100) brutto – wartość pojedynczej sesji zdjęciowej wynosi 2.000,00 zł (słownie: dwa
tysiące złotych, 00/100) brutto, przy czym w każdej edycji Konkursu do wygrania są 2
sesje zdjęciowe. Przewidywany czas wykonywania sesji zdjęciowej wynosi 8 godzin w
ciągu jednego dnia.
3. W ramach przeprowadzenia każdej sesji zdjęciowej, o której mowa w ust. 2, Organizator
zapewnia Zwycięzcom Konkursu:
a) usługę makijażu,
b) usługę fryzjerską,
c) pendrive z zdjęciami wykonanymi podczas sesji
d) foto-album z wybranymi zdjęciami.
4. Organizator nie pokrywa kosztów związanych z dojazdem Zwycięzców Konkursu i osób
im towarzyszących na miejsce, w którym zrealizowana zostanie sesja zdjęciowa, jak
również kosztów związanych z ewentualnym noclegiem po wykonaniu sesji zdjęciowej.
5. Organizator nie zapewnia Zwycięzcom Konkursu i osobom im towarzyszącym odzieży,
obuwia, ani dodatków, w których będą oni występować w trakcie wykonywania sesji
zdjęciowej.
6. Zwycięzcy Konkursu i osoby im towarzyszące w dniu przeprowadzania sesji zdjęciowej
muszą posiadać ważną polisę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Polisa musi zostać okazana Organizatorowi przez Zwycięzcę i osobę mu towarzyszącą
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najpóźniej w dniu przeprowadzania sesji zdjęciowej.
7. Każdy Zwycięzca ma prawo wyłącznie do jednej nagrody tj. do jednej sesji zdjęciowej, o
której mowa w ust. 2.
8. Pula nagród w Konkursie jest zamknięta.
9. Z tytułu tego, iż jednorazowa wartość wygranej przekracza kwotę 760 zł, która zgodnie
z treścią przepisu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych stanowi wartość wolną od opodatkowania podatkiem dochodowym w
przypadku wygranych w konkursach, Organizator zobowiązuje się odprowadzić na rzecz
każdego Zwycięzcy Konkursu zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych w
kwocie 380,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt złotych, 00/100). Zwycięzcy Konkursu
są zobowiązani do przekazania Organizatorowi identyfikatora podatkowego w postaci
numeru NIP lub PESEL w celu wykonania obowiązku podatkowego, o którym mowa w
niniejszym ustępie.

§6
Rozstrzygnięcie konkursu
1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w następujących datach stosownie do numeru edycji:
a) rozstrzygnięcie II edycji Konkursu nastąpi w dniu 21 lipca 2016 r.,
b) rozstrzygnięcie III edycji Konkursu nastąpi w dniu 23 sierpnia 2016 r.,
c) rozstrzygnięcie IV edycji Konkursu nastąpi w dniu 4 października 2016 r.,
2. Informacja o Zwycięzcach Konkursu, którzy nabyli prawo do nagrody opisanej w § 5 ust.
2 regulaminu zostanie ogłoszona w formie postu opublikowanego na profilu PAWO w
portalu społecznościowym Facebook.
3. Data oraz miejsce odbycia się sesji zdjęciowych, o których mowa w § 5 ust. 2, zostaną
uzgodnione z Zwycięzcami przez Organizatora po zakończeniu każdej z edycji konkursu i
potwierdzone poprzez wysłanie na adres Zwycięzców Konkursu pisemnego
potwierdzenia, przy czym data i miejsce przeprowadzenia sesji zdjęciowych będzie
ustalona z wyprzedzeniem, które umożliwi osobom trzecim, których obecność jest
niezbędna przy wykonywaniu sesji zdjęciowej, dotarcie na miejsce, gdzie przedmiotowa
sesja zdjęciowa będzie się odbywać. Sesje zdjęciowe odbędą się jednak nie później niż do
31 grudnia 2016 roku.
4. Miejsce odbycia się sesji zdjęciowej musi znajdować się terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej. W przypadku, gdy wstęp na obszar, na którym ma odbyć się sesja zdjęciowa,
wybrany przez Zwycięzców Konkursu, będzie wiązał się dodatkowymi opłatami z tytułu
wstępu czy możliwości wykonywania zdjęć, koszty te nie są pokrywane przez
Organizatora i obowiązek ich uiszczenia spoczywa na Zwycięzcach Konkursu.
5. Przyznana nagroda nie podlega zamianie na jej równowartość pieniężną, jak i przekazaniu
przez Zwycięzcę Konkursu na rzecz osób trzecich.

§7
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Odpowiedzialność organizatora
1.

2.
3.

4.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody z przyczyn
leżących po stronie wyłonionego zwycięzcy. W wypadku nieodebrania Nagrody z
przyczyn leżących po stronie Uczestnika, Nagroda ta decyzją Komisji Konkursowej
zostanie przekazana kolejnemu Uczestnikowi, który spełnia określone Regulaminem
kryteria.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia losowe
uniemożliwiające zwycięzcy odbiór nagrody.
W razie rezygnacji przez zwycięzcę z odbioru nagrody, Organizator nie wypłaca
ekwiwalentu pieniężnego nagrody, a nagroda na rzecz następnego w kolejności
Uczestnika konkursu.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) udział w Konkursie przez osoby nieuprawnione do wzięcia udziału w konkursie,
b) problemy w funkcjonowaniu Konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń,
których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie
przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku
problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej,
c) udział w Konkursie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i
szkody tym spowodowane.

§8
Komisja Konkursowa
1. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa w
następującym składzie:
a) Katarzyna Bara
b) Alicja Sikorska
c) Magdalena Tokarczyk
2. Do zadań Komisji należy:
a) sprawdzenie czy dany Uczestnik spełnia wszystkie warunki uczestnictwa w
Konkursie,
b) wyłonienie zwycięzców konkursu ,
c) rozpatrywanie reklamacji Uczestników.
3. Z prac Komisji sporządzany jest pisemny protokół.
4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

§9
Reklamacje
1.

Reklamacje związane z udziałem w Konkursie Uczestnik może składać na piśmie,
najpóźniej w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia każdej z edycji Konkursu,
natomiast reklamacje związane z etapem Konkursu następującym po wyłonieniu
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2.
3.
4.
5.
6.

Zwycięzców Konkursu najpóźniej w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia przez
Uczestnika uchybienia, pod adresem: PAWO Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach, ul.
Gen. Wł. Sikorskiego 23/39, 95-200 Pabianice, z dopiskiem konkurs pn.
„PROFESJONALNA SESJA – PAWO 2016” – numer edycji konkursu, której dotyczy
reklamacja.
Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko oraz adres zamieszkania Uczestnika
Konkursu, jak również opis podstaw reklamacji.
O zachowaniu terminu przez Uczestnika decyduje data stempla pocztowego.
Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową w terminie 21 dni od dnia
ich otrzymania.
W razie rozstrzygnięcia reklamacji Uczestnik o wyniku postępowania zostanie
powiadomiony poprzez wysłanie wiadomości e-mail lub telefonicznie.
Stanowisko Komisji zajęte po rozpatrzeniu reklamacji będzie ostateczne. Nie wyłącza
to prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie
powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 10
Postanowienia końcowe
1.

2.
3.

4.

5.

Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie
(zmiany publikowane są w taki sam sposób, jak ogłaszany jest regulamin).
Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest akcją charytatywną i jako taka nie będzie
promowany.
W odniesieniu do czynności dokonywanych na piśmie przez uczestnika o dotrzymaniu
wszelkich terminów decydować będzie data stempla pocztowego, jeżeli pismo było
przesłane pocztą.
Wszelką korespondencję do Organizatora należy kierować na adres: PAWO Sp. z o.o. z
siedzibą w Pabianicach, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 23/39, 95-200 Pabianice, z dopiskiem
Konkurs pn. „PROFESJONALNA SESJA – PAWO 2016” – numer edycji Konkursu, której
dotyczy korespondencja.
Regulamin oraz dodatkowe informacje na temat Konkursu są dostępne w siedzibie
Organizatora oraz na stronie internetowej www.pawo.pl/regulaminy-konkursow.
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