Regulamin Konkursu Dzień Kobiet z TOUS
zwany dalej Regulaminem.
1. Postanowienia ogólne
1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Dzień Kobiet z TOUS” zwanego dalej
„Konkursem” jest Oriens Bijou Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Katowicach, pod adresem: ul. Sowińskiego 46, 40-018 Katowice, wpisana
do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach pod numerem KRS 0000258688,
identyfikująca się numerem REGON 271153759 oraz NIP 6350000676, zwana dalej
„Organizatorem”.
1.2. Konkurs rozpocznie się dnia 8 marca 2018r. i zakończy dnia 11 marca 2018r..
1.3. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną
zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
(„Uczestnik”). W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz ich
osoby najbliższe w rozumieniu art. 261§1 Kodeksu postępowania cywilnego.
1.4. Konkurs jest prowadzony zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym
Regulaminie. Informacje zawarte w materiałach promocyjnych mają tylko
i wyłącznie charakter promocyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu prawa.
1.5. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
2. Udział w Konkursie
2.1. Udział w Konkursie możliwy jest za pośrednictwem serwisu Instagram – pod
adresem https://www.instagram.com/touspolska.
2.2. Udział w Konkursie polega na wykonaniu w wszystkich poniższych czynności:
2.2.1. umieszczeniu pod zdjęciem przedstawiającym zawieszki z kolekcji Super
Power, opublikowanym na profilu organizatora w serwisie Instagram
(@TousPolska), komentarza, w którym Uczestnik oznaczy (z wykorzystaniem
mechanizmów serwisu Instagram) bliską sobie kobietę (np. siostrę lub
przyjaciółkę) i opisze, który z symboli przedstawionych na zawieszkach z
kolekcji Super Power najbardziej odpowiada charakterowi oznaczonej osoby i
dlaczego chciałby go jej podarować.
2.2.2. polubieniu profilu @TousPolska,
2.3. Z udziału w Konkursie wykluczeniu podlegają Uczestnicy, których komentarze będą
naruszały prawo, dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego, interes publiczny,
uzasadniony interes prywatny lub dobre imię lub renomę Organizatora lub S.TOUS
S.L. z siedzibą w Barcelonie lub powiązanych z nimi podmiotów; takim Uczestnikom
nie przysługują żadne świadczenia ani przywileje związane z udziałem w Akcji.
Komentarze, o których mowa w zdaniu pierwszym zostaną usunięte przez
Organizatora.
2.4. Z ważnych powodów, w szczególności w razie zaistnienia podejrzenia, iż działania
Uczestnika Konkursu są sprzeczne z jego celem lub naruszają istotnie interes
Organizatora, Organizator uprawniony jest do wykluczenia Uczestnika z udziału w
Konkursie.
3. Wybór Zwycięzców
3.1. Po zakończeniu Konkursu jego zwycięzca zostanie wyłoniony przez komisję
powołaną przez Organizatora, spośród Uczestników, którzy wykonali prawidłowo
wszystkie czynności związane z udziałem w Konkursie.
3.2. Zwycięzcą zostanie osoba, która w swobodnej ocenie komisji konkursowej
opublikuje najbardziej kreatywny komentarz.

3.3. Zwycięzca zostanie ogłoszony w terminie do 3 dni po zakończeniu Konkursu.
3.4. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na profilu Instagram Organizatora.
3.5. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Konkursu bez wyłonienia
zwycięzcy lub części zwycięzców, jeżeli w jego ocenie komentarze będą
prezentowały niedostateczny poziom.
4. Nagrody
4.1. Zwycięzca Konkursu otrzyma nagrodę, na którą będzie się składać:
4.1.1. dwa łańcuszki o numerach referencyjnych 611902530 i dwie zawieszki z
kolekcji Super Power (do wyboru z zawieszek o następujących numerach
referencyjncych: 812404040, 812404050, 812404060, 812404070, 812404080),
o łączneej wartości 1156 zł.
4.1.2. nagroda pieniężna w wysokości 129 zł, która zostanie przeznaczona na
pokrycie zryczałtowanego podatku od nagrody.
4.2. Nagrody zostaną wydane zwycięzcom Konkursu w salonie sprzedaży TOUS, bądź
przesłane przesyłką kurierską.
4.3. Nagroda zostanie wydana zwycięzcy Konkursu po ustaleniu z nim terminu jej
wydania, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyników Konkursu.
4.4. Zwycięzcy konkursu nie przysługuje prawo zamiany nagrody przyznanej w
Konkursie na jej ekwiwalent pieniężny lub na inne nagrody rzeczowe.
4.5. Jednocześnie z wydaniem rzeczowej części nagrody Organizator potrąci jej pieniężną
część na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od nagrody. Uczestnik
konkursu jest zobowiązany udzielić Organizatorowi informacji koniecznych do
wykonania ciążących na nim w związku z przyznaniem nagrody zobowiązań o
charakterze podatkowym.
4.6. Biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę, w razie zwycięstwa w
Konkursie, na umieszczenie jego imienia i nazwiska względnie pseudonimu oraz na
opublikowanie opublikowanego komentarza na stronie internetowej Organizatora i za
pośrednictwem serwisów społecznościowych, w szczególności Instagram oraz
Facebook.
5. Reklamacje
5.1. Nad zapewnieniem prawidłowości prowadzenia Konkursu czuwa Organizator.
5.2. W przypadku zastrzeżenia Uczestnika co do zgodności przebiegu Konkursu z
niniejszym Regulaminem przysługuje mu prawo zgłoszenia reklamacji w terminie 14
dni od daty zakończenia Konkursu na adres poczty elektronicznej Organizatora
a.petlic@oriens-bijou.pl
5.3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko oraz dokładny adres zamieszkania
Uczestnika konkursu jak też treść reklamacji.
5.4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji.
5.5. Przed skierowaniem sprawy na drogę sadową Uczestnik zobowiązuje się wyczerpać
drogę postępowania reklamacyjnego.
6. Postanowienia końcowe
6.1. Przystępując do Konkursu Uczestnik jednocześnie zwalnia, w granicach
dopuszczalnych prawem, serwis Instagram i jego operatora z wszelkiej
odpowiedzialności związanej z Konkursem.
6.2. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez
serwis Instagram i jego operatora ani z nimi związany.
6.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne związane z
funkcjonowaniem serwisu Instagram.
6.4. Niniejszy Regulamin i jego zmiany są udostępniane na stronie internetowej
Organizatora, pod adresem: www.touspolska.pl

6.5. Wszyscy uczestnicy Konkursu podlegają niniejszemu Regulaminowi. Udział w
Konkursie jest równoznaczny z akceptacją zasad niniejszego Regulaminu.
6.6. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Konkursu w dowolnym momencie
jej trwania, bez podawania przyczyn.
6.7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany
w niniejszym Regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia, zgodnie
z punktem 6.4.

