Regulamin Konkursu Tous / Elle
zwany dalej Regulaminem.
1. Postanowienia ogólne
1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Tous / Elle” 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 13 lipca 2018r. i zakończy dnia 22 lipca 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 polega na umieszczeniu na profilu Organizatora na portalu
Facebook (https://www.facebook.com/TousPolska/), pod wiadomością informującą o
Konkursie, komentarza zawierającego przygotowane przez Uczestnika zdjęcie
zestawu/stylizacji stworzonej z biżuterii Tous.
2.2. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wielokrotnie, poprzez publikację wybranej
ilości komentarzy ze zdjęciami, z zachowaniem pozostałych wymagań określonych w
punkcie 2.1.
2.3. Z udziału w Konkursie wykluczeniu podlegają Uczestnicy, których zdjęcia lub
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 prawa związane z udziałem w
Konkursie. Zdjęcia lub opisy, o których mowa w zdaniu pierwszym mogą zostać
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 komisja powołana przez Organizatora wyłoni spośród
Uczestników, którzy wykonali prawidłowo wszystkie czynności związane z udziałem
w Konkursie, trzy osoby, które będą zwycięzcami Konkursu oraz pięć osób
wyróżnionych.
3.2. Zwycięzcami i Osobami Wyróżnionymi zostaną Uczestnicy, którzy w swobodnej
ocenie komisji opublikują najbardziej kreatywne zdjęcia zestawów / stylizacji
konkursowych.
3.3. Zwycięzcy konkursu i Osoby Wyróżnione zostaną ogłoszeni w dniu 25 lipca 2018r.
3.4. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na stronie internetowej Organizatora lub profilu
Organizatora na portalu Facebook.

3.5. Dopuszcza się komunikację między Organizatorem a Uczestnikami, w szczególności
Zwycięzcami Konkursu i Osobami Wyróżnionymi, za pomocą instrumentów
oferowanych przez portal Facebook, w szczególności aplikację Messenger.
3.6. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Konkursu bez wyłonienia
zwycięzcy lub części zwycięzców lub osób wyróżnionych, jeżeli w jego ocenie historie
konkursowe będą prezentowały niedostateczny poziom.
4. Nagrody
4.1. Nagrodami w Konkursie są:
4.1.1. dla Zwycięzców - udział w sesji zdjęciowej z produktami Tous i ich publikacja
magazynie ELLE (numer październik 2018); sesja zdjęciowa zorganizowana
zostanie przez wydawcę magazynu ELLE – o szacunkowej wartości 1500,00 zł,
oraz towarzysząca jej nagroda pieniężna w wysokości 170 zł, która zostanie
przeznaczona na pokrycie zryczałtowanego podatku od nagrody.
4.1.2. dla każdej z Osób Wyróżnionych – bransoletka marki TOUS o wartości 358,00
zł oraz towarzysząca jej nagroda pieniężna w wysokości 40 zł, która zostanie
przeznaczona na pokrycie zryczałtowanego podatku od nagrody .
4.2. Nagroda dla Zwycięzcy zostanie wydana wyłącznie Uczestnikowi, który:
4.2.1. niezwłocznie, nie później niż w ciągu 48 godzin po poinformowaniu go o
wygranej potwierdzi swoją obecność na sesji zdjęciowej odbywającej się w
Warszawie, w dniu 2 sierpnia 2018r.,
4.2.2. wyrazi na rzecz wydawcy magazynu ELLE oraz Organizatora zgodę na
publikację swojego imienia, nazwiska i wizerunku oraz wykorzystanie ich na
potrzeby publikacji w magazynie ELLE oraz dla potrzeb reklamowych i
marketingowych Organizatora.
4.3. Organizator pokryje koszty dojazdu Zwycięzcy do miejsca wykonywania sesji
zdjęciowej w wysokości nie przekraczającej 500,00 zł.
4.4. Nagroda dla Osoby Wyróżnionej zostanie jej przekazana w sposób wybrany przez
Organizatora.
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. Organizator może się wstrzymać z wydaniem nagrody do
chwili udzielenia mu informacji, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
4.6. Zwycięzcy konkursu ani Osobie Wyróżnionej nie przysługuje prawo zamiany nagrody
przyznanej w Konkursie na jej ekwiwalent pieniężny lub na inne nagrody rzeczowe.
4.7. Jeżeli któryś ze Zwycięzców lub Osób Wyróżnionych nie będzie spełniał kryteriów do
odbioru nagrody, Organizator może (ale nie jest zobowiązany) przyznać przypadającą
mu nagrodę innej osobie.
4.8. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę, w razie zwycięstwa (w tym
uznania za Osobę Wyróżnioną) w Konkursie, na umieszczenie jego imienia i nazwiska
względnie pseudonimu na stronie internetowej Organizatora oraz na profilach
Organizatora w serwisach społecznościowych, w szczególności Facebook i Instagram.
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
tous@touspolska.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 Facebook i jego operatora z wszelkiej
odpowiedzialności związanej z Konkursem.
6.2. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez
serwis Facebook i jego operatora ani z nimi związany.
6.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne związane z
funkcjonowaniem serwisu Facebook.
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.

