Regulamin Konkursu z Małgorzatą Kożuchowską z okazji Dnia Mamy z TOUS
zwany dalej Regulaminem.
1. Postanowienia ogólne
1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą „MamaPower. Jaka jest Twoja super moc?”
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 15 maja 2018r. i zakończy dnia 24 maja 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 witryny internetowej
prowadzonej przez Organizatora pod adresem https://touspolska.pl/konkurs
2.2. Udział w Konkursie polega na wypełnieniu formularza konkursowego, w tym
przedstawieniu historii stanowiącej odpowiedź na pytanie „Jaką Super Moc ma
Twoja Mama?”
2.3. Z udziału w Konkursie wykluczeniu podlegają Uczestnicy, których wpisy 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 udziału w Konkursie wykluczeniu podlegają także Uczestnicy, którzy w formularzu
konkursowym podadzą nieprawdziwe dane osobowe.
2.5. 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 zwycięzcy (t.j. osoba, której zostanie przyznana
nagroda główna oraz osoby, którym zostaną przyznane wyróżnienia) zostaną
wyłonieni przez komisję powołaną przez Organizatora spośród Uczestników, którzy
wykonali prawidłowo wszystkie czynności związane z udziałem w Konkursie.
3.2. Zwycięzcami zostaną osoby, które w swobodnej ocenie komisji konkursowej
opublikują przedstawią najbardziej kreatywne historie konkursowe.
3.3. Zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni w dniu 25 maja 2018 r.

3.4. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na stronie internetowej Organizatora oraz w
profilach Małgorzaty Kożuchowskiej w serwisach społecznościowych.
3.5. Organizator może przesłać informację o wynikach konkursu oraz zawierającą inne
informacje związane z konkursem na wskazany przez uczestnika konkursu adres
e-mail lub podany numer telefonu komórkowego.
3.6. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Konkursu bez wyłonienia
zwycięzcy lub części zwycięzców, jeżeli w jego ocenie historie konkursowe będą
prezentowały niedostateczny poziom.
4. Nagrody
4.1. Nagrodami w Konkursie są:
4.1.1. nagroda główna – karty podarunkowe TOUS o łącznej wartości 2.000,00 zł i
towarzysząca im nagroda pieniężna w kwocie 223 zł, która zostanie
przeznaczona na pokrycie zryczałtowanego podatku od nagrody,
4.1.2. wyróżnienia – trzy karty podarunkowe TOUS o łącznej wartości 1.000,00 zł
każda i towarzyszące im nagrody pieniężne w wysokości 112 zł, które zostaną
przeznaczone 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 zamieszczenie jego imienia i nazwiska względnie pseudonimu oraz na
opublikowanie przesłanej historii konkursowej na stronie internetowej Organizatora
lub Małgorzaty Kożuchowskiej oraz na ich profilach w serwisach
społecznościowych, w szczególności Instagram oraz Facebook.
5. Postanowienia dotyczące kart podarunkowych stanowiących nagrody w Konkursie
5.1. Karty Podarunkowe stanowiące nagrody w konkursie mają nominały 500 zł, a
zwycięzca otrzymuje ich odpowiednią ilość odpowiadającą wysokości nagrody.
5.2. Karty Podarunkowe TOUS są uznawanym przez Wydawcę wewnętrznym środkiem
płatniczym pozwalającym na wykonanie przez Posiadacza Karty w całości lub części
zobowiązania pieniężnego powstałego w wyniku zawartej z Wydawcą umowy
sprzedaży produktu oferowanego w prowadzonej przez Wydawcę sieci Salonów
TOUS.
5.3. Karta Podarunkowa TOUS posiada okres ważności, który zostanie ustalony podczas
aktywacji Karty TOUS. Wydawca umożliwia Posiadaczom Karty nieodpłatne
sprawdzenie okresu ważności Karty TOUS w Salonach TOUS, po jej okazaniu.
5.4. Z Kartą TOUS, która nie została aktywowana nie wiążą się żadne uprawnienia
Posiadacza Karty.
5.5. Każda Karta TOUS posiada swój unikalny numer identyfikacyjny.
5.6. Karta TOUS jest kartą na okaziciela. Wydawca nie jest zobowiązany do badania
prawidłowości nabycia posiadania Karty TOUS przez osobę posługującą się kartą.

5.7. Posiadaczem Karty może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych.
5.8. Nabywanie i korzystanie z Karty TOUS dopuszczalne jest wyłącznie w celach
niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
5.9. Karta TOUS może być wykorzystana wyłącznie jednokrotnie, także w przypadku,
gdy uprawnienia związane z Kartą TOUS nie zostaną wykorzystane w całości.
Jednocześnie ze skorzystaniem z Karty TOUS w Salonie TOUS Posiadacz Karty
zobowiązany jest do jej zwrotu Wydawcy. Za jednokrotne wykorzystanie rozumie się
także nabycie większej ilości produktów z użyciem Karty Tous, jeśli następuje w tym
samym czasie i miejscu.
5.10. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub zniszczenie Karty TOUS po
jej nabyciu przez Posiadacza Karty, chyba że są one wynikiem okoliczności leżących
po stronie Wydawcy.
5.11. Zniszczona Karta TOUS nie podlega wymianie. Wydawca może odmówić
przyjęcia Uszkodzonej Karty TOUS.
5.12. W przypadku zaistnienia uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności, daty
ważności lub innych istotnych cech Karty TOUS Wydawca może tymczasowo
odmówić jej uwzględnienia i zatrzymać Kartę TOUS za pokwitowaniem wydanym
Posiadaczowi Karty.
5.13. Nabycie Karty Tous w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem,
wykorzystanie lub usiłowanie wykorzystania Karty Tous w sposób niezgodny z
prawem lub Regulaminem, jak tez ingerencja lub usiłowanie ingerencji w treść Karty
Tous powodują jej unieważnienie. Posiadaczowi unieważnionej Karty Tous nie
przysługują jakiekolwiek roszczenia względem Wydawcy.
5.14. Karta TOUS może być wykorzystana wyłącznie w Salonach TOUS na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonych przez Organizatora (z wyłączeniem Sklepu
Internetowego TOUS).
5.15. Posiadacz Karty Podarunkowej TOUS może posłużyć się nią dokonując zakupów
w Salonach TOUS, w którym to przypadku Karta Podarunkowa TOUS traktowana
będzie (z zastrzeżeniem dalszych postanowień niniejszego paragrafu) jako środek
płatniczy o wartości równej wartości nominalnej karty.
5.16. W przypadku gdy wartość zakupionych produktów przekraczać będzie wartość
nominalną Karty Podarunkowej TOUS Posiadacz Karty zobowiązany będzie do
zapłaty różnicy, w sposób akceptowany w Salonie TOUS.
5.17. W przypadku gdy wartość zakupionych produktów będzie niższa niż wartość
nominalna Karty Podarunkowej TOUS, Wydawca nie wydaje reszty, a Posiadacz
Karty nie jest uprawniony do żądania zwrotu wartości niewykorzystanej wartości
karty w jakiejkolwiek postaci.
5.18. Karta Podarunkowa TOUS nie można być wymieniona na ekwiwalent pieniężny.
6. Reklamacje
6.1. Nad zapewnieniem prawidłowości prowadzenia Konkursu czuwa Organizator.
6.2. 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
tous@touspolska.pl
6.3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko oraz dokładny adres zamieszkania
Uczestnika konkursu jak też treść reklamacji.
6.4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.5. Przed skierowaniem sprawy na drogę sądową Uczestnik zobowiązuje się wyczerpać
drogę postępowania reklamacyjnego.
7. Postanowienia końcowe
7.1. Przystępując do Konkursu Uczestnik jednocześnie zwalnia, w granicach
dopuszczalnych prawem, serwis Instagram i jego operatora z wszelkiej
odpowiedzialności związanej z Konkursem.
7.2. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez
serwis Instagram i jego operatora ani z nimi związany.
7.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne związane z
funkcjonowaniem serwisu Instagram.
7.4. Niniejszy Regulamin i jego zmiany są udostępniane na stronie internetowej
Organizatora, pod adresem: www.touspolska.pl
7.5. Wszyscy uczestnicy Konkursu podlegają niniejszemu Regulaminowi. Udział w
Konkursie jest równoznaczny z akceptacją zasad niniejszego Regulaminu.
7.6. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Konkursu w dowolnym momencie
jej trwania, bez podawania przyczyn.
7.7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany
w niniejszym Regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia, zgodnie
z punktem 6.1.

