
REGULAMIN KONKURSU 

„Dziewczyna Bonda” 

§1 

Wprowadzenie 

 1. Organizatorem konkursu (zwanego dalej „Konkursem”) jest Salon Fryzjerstwa Damskiego „Roman” 

– Adelajda Tatomir – Dyras, z siedzibą w Krakowie, ul. Gołębia 1,  31-007 Kraków, NIP: 676-002-67-

64, Regon: 350523971, zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu "Organizatorem".   

2. Konkurs jest ogłaszany i organizowany za pośrednictwem strony konkursowej pod adresem: 

https://www.facebook.com/ROMANHairBeauty/ (zwanej dalej „Stroną Konkursową”).  

3. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem") jest wiążący dla Organizatora oraz uczestników 

(zwanych dalej „Uczestnikami”), reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i 

obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu.  

4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, 

loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej 

przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009r., Nr 201,  

poz. 1540 z późn. zm.).   

5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, 

administrowany ani też tworzony we współpracy z serwisem społecznościowym Facebook. Wszelkie 

informacje przekazywane przez Uczestników w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi, a 

nie serwisowi Facebook. Wzięcie udziału w Konkursie przez Uczestnika oznacza, iż Uczestnik wyraża 

zgodę na zwolnienie serwisu Facebook z jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z organizowanym 

Konkursem.  

§2 

Przedmiot i czas trwania Konkursu 

  

1. Przedmiotem Konkursu jest  zdjęcie stylizacji własnej lub „Twojej modelki” zainspirowane postacią 

filmową jednej z dziewczyn Jamesa Bonda. Dodatkowo do zdjęcia należy dołączyć zdjęcie dziewczyny 

„Bonda” – czyli wybranej inspiracji (w formie zdjęcia kadru z filmu). Zdjęcia należy przesłać w 

wiadomości elektronicznej e-mail na adres: patrycja@salonroman.pl 

2. Ocenie Komisji konkursowej podlega zdjęcie jednej stylizacji. 

3. Konkurs rozpoczyna się dnia  25 kwietnia 2018  roku o godz. 18:00 i kończy się w dniu 18 maja o 

godz. 20:00 

4.Wyniki konkursu opublikowane zostaną na stronie konkursowej pod adresem: 

https://www.facebook.com/ROMANHairBeauty/. Będą to trzy posty, kolejno: III, II i I miejsce, 

publikowane w dniach: 21 maja, 22 maja, 23 maja 2018 r. 

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


  

§ 3 

Uczestnictwo w Konkursie 

1. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny.  

2. W Konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności 

prawnych, miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i które skutecznie przystąpiły 

do Konkursu w sposób opisany w ust. 3 niniejszego paragrafu.   

3. Osoba, o której mowa w ust. 2 przystępuje do Konkursu, stając się jego Uczestnikiem poprzez 

wysłanie zdjęcia konkursowego na adres: patrycja@salonroman.pl  w określonym czasie - § 2 ust. 3.  

4. Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik zobowiązuje się zapoznać z niniejszym Regulaminem.   

5. W przypadku wysłania więcej, niż jednego zdjęcia przez jednego Uczestnika, ocenie komisji 

podlega zdjęcie załączone w treści  wiadomości jako pierwsze. 

§ 4  

Przebieg Konkursu 

1. Spośród przesłanych zdjęć, komisja konkursowa wybierze 3  (słownie: trzy) jej zdaniem najbardziej 

ciekawe i oryginalne fotografie. Autor I wybranego zdjęcia staje się zwycięzcą konkursu.  Autorzy II i 

III wybranego zdjęcia zajmą kolejno II i III miejsce w konkursie. 

2. Decyzje w przedmiocie wyboru zwycięzców, o których mowa w ust. 1 powyżej, podejmowane są 

przez komisję konkursową, która składa się z 3 członków wskazanych przez Organizatora.  

3. Ogłoszenie wyników konkursu następuje poprzez opublikowanie imienia i pierwszej litery nazwiska 

zwycięzców, w kolejności:  III, II i I miejsce oraz zdjęć, które zajmujący te miejsca nadesłali: 

https://www.facebook.com/ROMANHairBeauty/.Publikacja wyników  nastąpi w terminie określonym 

w § 2 ust. 4. O wygranej  zwycięzca zostanie również poinformowany poprzez wiadomość prywatną 

przesłaną za pomocą wiadomości e-mail, na adres z którego zdjęcie zostało wysłane. 

§ 5  

Nagroda dla zwycięzcy  

1. Fundatorem  nagrody w Konkursie jest Organizator.   

2. Nagrodą za zajęcie I miejsca są 2 podwójne zaproszenia na  „Casino Royale” – film z muzyką na 

żywo w ramach Festiwalu Muzyki Filmowej oraz voucher o wartości 500 zł na usługi fryzjersko – 

kosmetyczne w Salonie Roman, do wykorzystania przed koncertem. II miejsce – voucher na 

pielęgnację włosów wraz ze strzyżeniem o wartości 250 zł oraz podwójne zaproszenie na jeden z 

koncertów odbywających się w ramach Festiwalu Muzyki Filmowej.  III miejsce –  zestaw kosmetyków 

i gadżetów FMF oraz podwójne zaproszenie na jeden z koncertów, odbywających się w ramach 

Festiwalu Muzyki Filmowej. 
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3. Szczegóły dotyczące przekazania nagród, w tym dzień i godzina zostaną wskazane Zwycięzcy w 

wiadomości, o której mowa w § 4 ust. 3.  

4. Warunkiem wydania nagrody jest potwierdzenie przez Organizatora zgodności danych tj. imienia i 

nazwiska zawartego w wiadomości e-mail zwycięzcy z przedłożonym przez niego dokumentem 

tożsamości. Brak przedłożenia dowodu tożsamości skutkuje utratą prawa do nagrody, która 

pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.  

5. Zwycięzcy nie przysługuje prawo zmiany nagrody, w tym jej wymiany na ekwiwalent pieniężny.   

6. W przypadku niewykorzystania pełnej wartości nagród Organizator nie zwraca różnicy.  

§ 6  

Szczegółowe zasady i warunki prawne Konkursu  

1. Przesłanie zdjęcia konkursowego zgodnie z zasadami wskazanymi w § 3 ust. 3 Regulaminu 

równoznaczne jest ze zgodą Uczestnika na prezentację imienia oraz pierwszej litery nazwiska lub 

nazwy użytkownika podanej w zakresie serwisu Facebook z serwisu Facebook przez Organizatora w 

komentarzu posta konkursowego na https://www.facebook.com/ROMANHairBeauty/. 

2.  Przesłanie zdjęcia biorącego udział w konkursie jest równoznaczne ze zgodą na jego publikacje na 

stronie Organizatora: http://www.salonroman.pl/ ,  na portalu Facebook:  

https://www.facebook.com/ROMANHairBeauty/  oraz w serwisie Instagram: 

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

3. Z chwilą przekazania nagrody Zwycięzcy, Organizator na podstawie art. 921 § 3 kodeksu cywilnego 

nabywa od niego własność nagrodzonego zdjęcia wraz z autorskimi prawami majątkowymi. 

Wynagrodzenie za przeniesienie tego prawa zostało zawarte w wartości nagrody.  

4. Uczestnicy mogą zgłaszać do Konkursu zdjęcia wyłącznie własnego autorstwa. Zabronione jest w 

szczególności wykorzystywanie cudzych zdjęć . 

5. Zabronione jest zamieszczanie przez Uczestników w Pracy Konkursowej jakichkolwiek treści, które 

naruszają dobre obyczaje, obowiązujące prawo lub naruszają jakiekolwiek prawa osób trzecich.  

6. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych i/lub 

osobistych osób trzecich w związku z przesłanym Organizatorowi  zdjęciem.   

§ 7 

Przetwarzanie danych osobowych 

1. Uczestnik – przystępując do Konkursu – akceptuje postanowienia Regulaminu. Salon Fryzjerstwa 

Damskiego „Roman” – Adelajda Tatomir – Dyras informuje, że jest administratorem danych 

osobowych przetwarzanych w celu Konkursu. Podanie danych osobowych wymaganych 

Regulaminem jest dobrowolne, a osoba której podane dane osobowe dotyczą ma prawo wglądu do 

nich, może je zmieniać w przypadku, gdy są nieaktualne lub niezgodne z rzeczywistością i może żądać 
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zaprzestania ich przetwarzania. W związku z realizacją Konkursu Organizator przetwarza następujące 

dane: imię i nazwisko, adres e-mail, nazwę użytkownika podaną w zakresie serwisu Facebook i 

Instagram, uczestnika z serwisu Facebook i Instagram. Na podstawie niniejszego regulaminu dane 

osobowe uczestników będą przetwarzane tylko w okresie Konkursu i tylko w celu przystąpienia do 

niej, wykonania praw i obowiązków związanych z Konkursem, a także w celu archiwizacyjnym.  

§ 8 

 Reklamacje  

1. Uczestnik Konkursu ma prawo złożyć reklamację u Organizatora. Powinien to zrobić niezwłocznie 

po zaistnieniu okoliczności, które budzą jego zastrzeżenia. 

 2. Reklamację Uczestnik może złożyć:  1)  w formie elektronicznej, poprzez wiadomość e-mail na 

adres: patrycja@salonroman  2)  ustnie: a) telefonicznie  (od poniedziałku do piątku w godz. od 09:00 

do 16:00), pod numerem: +48 698 126 526 b) osobiście w recepcji Salonu Fryzjerskiego „Roman” 3) w 

formie pisemnej: a) przesyłką pocztową na adres:  Salon Fryzjerstwa Damskiego „ROMAN”- Adelajda 

Tatomir - Dyras, ul. Gołębia 1, 31-007 Kraków b)  osobiście w recepcji Salonu Fryzjerskiego „Roman” 

3. Potwierdzenie złożenia reklamacji Salon Fryzjerstwa Damskiego „Roman” – Adelajda Tatomir – 

Dyras, przekazuje w jeden z poniżej wymienionych sposobów:  

1) telefonicznie, 2) elektroniczne poprzez wiadomość e-mail  3)  ustnie w siedzibie firmy Organizatora  

4) w postaci papierowej.  

4. Odpowiedź na reklamację Organizator przekazuje Uczestnikowi: 1) elektronicznie poprzez 

wiadomość e-mail, 2)  w postaci papierowej – na adres korespondencyjny,  

5. Organizator udziela odpowiedzi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia 

otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających 

rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w tym terminie, może on zostać wydłużony, jednak 

nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji, o czym Firma poinformuje uczestnika.  

§ 9 

 Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie:  

2. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: 

patrycja@salonroman.pl z informacją o takiej rezygnacji. Rezygnacja w przypadku zwycięzcy, 

powoduje utratę prawa do przyznanej nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji 

Organizatora.   

3. Konsument może również zwrócić się o pomoc do rzecznika konsumenta (miejskiego lub 

powiatowego).  

4. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów związanych z wykonywaniem Konkursu jest sąd 

właściwy miejscowo ustalony zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego. 
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