
"Wakacyjne Włosy"- Regulamin Konkursu 
 
§1 
Postanowienia ogólne 
 
1. Organizatorem konkursu „Wakacyjne Włosy”, zwanego w dalszej części konkursem, 
jest Roman S.C. , ul. Gołębia 1, 31-007 Kraków, zwana dalej Organizatorem. 
2. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za treść i formę konkursu. 
3. Konkurs polega na opublikowaniu na profilu uczestniczki w serwisie Instagram zdjęcia 
nawiązującego do tematu konkursu wraz z oznaczeniem profilu 
https://www.instagram.com/salon_roman/ oraz dedykowanymi hasztagami 
#salon_roman oraz #wakacyjnewłosy.  
4. Opublikowane na profilu uczestniczki zdjęcie musi mieć ustawienia prywatności: 
publiczne.  
 
§2 
Czas trwania konkursu 
 
1. Konkurs trwa od 8 lipca 2018 od godziny  roku od godziny 12:00  do 18 sierpnia 2018 
roku do godziny 23:59.  
 
§3 
Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być osoba fizyczna, która 
łącznie spełnia następujące warunki: 
3.1 jest osobą pełnoletnią i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;  
3.2 wykona zadanie konkursowe („Zadanie Konkursowe”); 
3.3 prześle zadanie konkursowe poprzez zamieszczenie zdjęcia na swoim profilu w 
serwisie Instagram wraz z oznaczeniem profilu 
https://www.instagram.com/salon_roman/ oraz dedykowanymi hasztagami 
#salon_roman oraz #wakacyjnewłosy 
 
3.4 nie jest pracownikiem lub osobą współpracującą na innej podstawie niż stosunek 
pracy, Organizatora, Fundatora Nagród oraz Koordynatora ani członkiem ich rodzin; przez 
rodzinę rozumie się małżonka, wstępnych, zstępnych, małżonka, powinowatych oraz 
osoby pozostające w stosunku przysposobienia; 
3.5 zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
 
§4 
 
Zasady rozstrzygnięcia konkursu: 

1. Dostarczanie Zgłoszeń jest możliwe jedynie w Czasie Trwania Konkursu. Decyduje 
czas wpłynięcia Zgłoszenia do Organizatora. Zgłoszenia dostarczone po terminie 
lub z innych przyczyn naruszające warunki niniejszego Regulaminu nie będą brały 
udziału  w Konkursie. 

2. Uczestnik może przesłać więcej niż jedno Zgłoszenie w Czasie Trwania Konkursu. 
3. W Konkursie zostaną wyłonione 3 osoby 
4. Decyzja Organizatora jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

: 
 

https://www.instagram.com/salon_roman/
https://www.instagram.com/salon_roman/


 
§5 
 
Nagrody 
 
1. Fundatorem nagród w konkursie jest firma Roman S.C., ul. Gołębia 1, 31-007 Kraków. 
 
2. W konkursie przewidziano następujące nagrody:  
I miejsce - voucher na usługę metamorfozy dla dwóch osób o wartości 600 pln.  
II miejsce - voucher na grupową lekcję makijażu (dla maksymalnie 3 osób) o wartości 500  
III miejsce - voucher na strzyżenie włosów z pielęgnacją.  300 
 
3.  Nagroda nie podlega zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na równowartość 
pieniężną. 
Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej nie później niż w terminie 7 dni roboczych 
od dnia zakończenia Konkursu. Informacja o wygranej zostanie zamieszczona na stronach 
Salonu Roman w serwisach społecznościowych: Facebook oraz Instagram.  
Zwycięzca zobowiązany jest skontaktować się z Organizatorem i/lub Koordynatorem w 
terminie kolejnych 14 dni roboczych, liczonych od dnia i godziny zamieszczenia informacji 
o wygranej na stronie organizatora tj, pod rygorem utraty prawa do nagrody, celem 
ustalenia wszystkich danych i terminów koniecznych do skutecznej realizacji prawa do 
Nagrody. 
Zwycięzca zobowiązany jest do podpisania wszelkich wymaganych dokumentów 
niezbędnych w celu realizacji prawa do Nagrody. 
Organizator i/lub Koordynator zastrzega sobie prawo żądania od Zwycięzcy 
dodatkowych danych ponad wskazane wcześniej, jeżeli będą one niezbędne w celu 
przekazania nagrody lub opłacenia ewentualnego podatku. 
Sposób realizacji Nagrody przez Zwycięzcę zostanie ustalony w porozumieniu ze 
Zwycięzcą przez Organizatora i /lub Koordynatora 
Imię i nazwisko Zwycięzcy wraz ze Zgłoszeniem, które otrzymało Nagrodę, zostanie 
zamieszczone na Stronie Konkursowej zgodnie z postanowieniami niniejszego 
Regulaminu. 
Zwycięzca nieodwołalnie traci prawo do Nagrody, jeżeli: 

- nie potwierdzi realizacji prawa do Nagrody w terminie ustalonym przez Strony; 
- przekaże Organizatorowi nieprawdziwe dane; 
- nie dopełni obowiązków przewidzianych w Regulaminie; 
- naruszy postanowienia Rozdziału 4 niniejszego Regulaminu; 
- w innych wypadkach określonych w niniejszym Regulaminie. 

 
§6 
 
DANE OSOBOWE: 
 
6.1 Dane Osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Administratora 
Danych Osobowych jedynie w celu doraźnym, tj. w celu realizacji konkursu (wyłonienie 
zwycięzcy i przekazania nagrody) i zostaną trwale usunięte po ustaniu konkursu i/lub 
okresu reklamacyjnego. 
6.2 Administratorem danych osobowych Roman S.C. , ul. Gołębia 1, 31-007 Kraków,  
6.3 Administrator Danych Osobowych informuje, że podanie danych osobowych jest 
dobrowolne, choć warunkuje możliwość udziału w Konkursie oraz że Uczestnikowi 
Konkursu przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz ich poprawiania. 



Do zakończenia Konkursu Uczestnik Konkursu może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego 
danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu wysyłając na 
adres e-mail organizatora. 
 
 
§7 
Postanowienia końcowe 
 
1. Laureatka konkursu wyraża pisemną zgodę na publikację swojego wizerunku w postaci 
zdjęć będących przedmiotem konkursu. Zgoda ta udzielana jest organizatorowi w 
nieograniczonym czasie i zakresie. 
2. Laureatka konkursu zobowiązuje się do  pisemnego zaprezentowania swoich wrażeń z 
przeprowadzonej metamorfozy, które opublikowane zostaną na fanpage ROMAN 
Hair&Beauty https://www.facebook.com/ROMANHairBeauty/  
3.Organizator może poprosić o przesłanie aktualnego zdjęcia wszystkie osoby, które 
znajdą się w finale konkursu. W przypadku nie przesłania zdjęcia w terminie podanym 
przez organizatora, osoba traci możliwość wygrania konkursu. 
3. Laureatka konkursu wyraża zgodę na pełną metamorfozę. 
4. Deklarując udział w konkursie, w sposób przewidziany niniejszym regulaminem, 
uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu, w tym na 
przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Organizatora i 
zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu. 
5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji w postanowieniach 
regulaminu. W takim przypadku zobowiązany jest niezwłocznie podać informacje o tych 
zmianach na stronie fanpage ROMAN Hair&Beauty: 
https://www.facebook.com/ROMANHairBeauty/ oraz 
https://www.instagram.com/salon_roman/  
 
  
 
§8 
Umowa o przekazanie praw do wizerunku 
 
 
                                                                                                    Kraków ................................. 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
 
Ja .................................................................................................................................................. 
 
zam. .............................................................................................................................................. 
 
ur.............................................................PESEL. ........................................................................ 
 
zam. .............................................................................................................................................. 
 

https://www.facebook.com/ROMANHairBeauty/
https://www.facebook.com/ROMANHairBeauty/
https://www.instagram.com/salon_roman/


legitymującą się dowodem osobistym seria ......... nr..............wydany przez............................ 
 
 
 
 

Niniejszym wyrażam zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie przez  
ROMAN S.C., 31-007 Kraków, ul. Gołębia 1 w nieograniczonym czasie i zakresie 
zdjęć/filmu z moim udziałem we wszystkich mediach, takich jak: wszystkie materiały 
drukowane, telewizja, film, media cyfrowe i elektroniczne i inne media jeszcze nie 
powstałe oraz zdjęć/filmu. 
 
 
 
 
 
 
   
                                                                                ....................................................................... 
 
(czytelny podpis) 
 
 
 
   
 
 
 
   
 


