
Regulamin
REGULAMIN KONKURSU POKAŻ SWOJE SOLARIUM

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki i zasady uczestnictwa w konkursie

Pokaż swoje solarium organizowanego przez Maximus Solaria.

§ 1. Definicje

Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie należy rozumieć następująco:

1. Regulamin – oznacza niniejszy dokument określający warunki i zasady

uczestnictwa w Konkursie.

2. Konkurs - oznacza konkurs pod nazwą Pokaż swoje solarium organizowany

przez Maximus Solaria na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach

określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Maximus Solaria - oznacza Maximus spółkę jawną z siedzibą w Gdańsku

(80-461), ul. Startowa 2, NIP: 5842636178, REGON: 220531780, wpisaną do

rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY

GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY

KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem: 0000296228

4. Organizator - Maximus Solaria.

5. Sponsor - właściciel marki 7suns Cosmetics, Nitora sp. z o.o. z siedzibą w

Bojanie przy ul. Józefa Wybickiego 66, kod pocztowy: 84-207, wpisana do

rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY

GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY

KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem 0000828845, NIP:

5882456531, REGON: 38555143400000



6. Uczestnik - przedsiębiorca biorący udział w Konkursie, w związku z

prowadzoną działalnością gospodarczą (art.431 Kodeksu cywilnego),

posiadającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Strona internetowa – oznacza stronę internetową

www.konkurs.maximus-solaria.pl, pod którą prowadzony jest Konkurs Pokaż

swoje solarium.

8. Nagroda - oznacza nagrodę ufundowaną przez właściciela marki 7suns

Cosmetics na rzecz wybranego Uczestnika, w zamian za wykonanie Zadania

Konkursowego i udostępnienie danych na zasadach określonych w Regulaminie.

9. Zadanie Konkursowe - oznacza zadanie, polegające na załączeniu

maksymalnie trzech zdjęć wnętrza solarium Uczestnika w sposób i na zasadach

wyznaczonych przez niniejszy Regulamin.

10. Formularz Zgłoszeniowy - oznacza elektroniczny formularz za pomocą

którego Uczestnik zgłasza się do Konkursu.

11. Laureat - Nagrodzony uczestnik Konkursu.

§ 2. Informacje ogólne

1. Konkurs jest skierowany do Uczestników będących właścicielami salonów

solaryjnych, gabinetów kosmetycznych oferujących usługę opalania. W

konkursie mogą brać również udział uczestnicy prowadzący działalność w

zakresie terapii światłem.

2. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dotyczy

uczestników posiadających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Każdy Uczestnik decydujący się na udział w Konkursie powinien zapoznać się

z zasadami przetwarzania danych osobowych przez Maximus Solaria, które

opublikowano na stronie internetowej Maximus Solaria oraz z niniejszym

Regulaminem, a także przestrzegać zasad w nich określonych.



4. Udział w konkursie ma charakter dobrowolny i bezpłatny.

5.Konkurs sponsorowany jest przez właściciela marki 7suns Cosmetics -

Sponsora.

§ 3. Zasady prowadzenia Konkursu

1. W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik wypełnia Formularz

Zgłoszeniowy, wskazując nazwę salonu solaryjnego oraz adres e-mail, a

następnie załącza maksymalnie 3 zdjęcia wnętrza salonu.

2. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest:

● oświadczyć, że zaznajomił się z Regulaminem i akceptuje go

● oświadczyć, że posiada prawa autorskie do przesłanych przez siebie

zdjęć i wyraża zgodę na ich nieodpłatne wykorzystanie i publikowanie w

sieci Internet w związku z prowadzonym Konkursem

● oświadcza, że jest twórcą nadesłanych fotografii konkursowych lub

posiada do nich prawa autorskie

● zgadza się na podpisywanie zdjęć nazwą salonu.

3. Zgłoszenie do Konkursu powinno nastąpić najpóźniej do dnia 30 listopada

2021 r. włącznie.

4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 3 grudnia 2021 r.

5. Uczestnik może dokonać Zgłoszenia do udziału w Konkursie jednokrotnie.

6. Zdjęcia załączone do Zgłoszenia muszą być zapisane w formacie JPG, PNG.

Dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej niż 2400 pixeli. Minimalna

rozdzielczość zdjęcia musi wynosić minimum 150 dpi.



§ 4. Przyznawanie nagród

1. Spośród spełniających wymogi niniejszego Regulaminu zgłoszeń,

nadesłanych przez Uczestników w czasie trwania edycji Konkursu, Komisja

wybierze do 6 Uczestników zwanych dalej: „Laureatami”, których Zadania

Konkursowe zostały ocenione przez Komisję jako najlepsze.

2. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi na portalu społecznościowym

Facebook na profilu Maximus Sunbeds, w dniu oznaczonym w Regulaminie. W

informacji o ogłoszeniu wyników Konkursu wymienionych zostanie do sześciu

Laureatów, natomiast w grafice ilustrującej post, opublikowane zostaną

zwycięskie zdjęcia.

3. W skład Komisji Konkursowej wchodzą: Karolina Kleisa, Konrad Spuła, Julia

Narwojsz.

§ 5. Nagrody

1. Organizator przewidział łącznie 6 (słownie: sześć) Nagród, z których 1

(słownie: jedna) to nagroda pierwszego stopnia o wartości ok. 3100 PLN (dalej:

„Nagroda pierwszego stopnia”), 1 to nagroda drugiego stopnia o wartości ok.

1500 PLN (dalej: „Nagroda drugiego stopnia”), 1 to nagroda trzeciego stopnia o

wartości ok. 1100 PLN (dalej: „Nagroda trzeciego stopnia”) oraz 3 nagrody

czwartego stopnia (dalej: “Wyróżnienie”) o wartości ok. 350 PLN.

2. Każdy Uczestnik może zostać nagrodzony wyłącznie raz.

3. Koszty wysyłki nagrody na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz należnego

podatku pokrywa Organizator lub Sponsor. Nagroda nie jest wysyłana poza

obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Prawo do nagrody nie może być przeniesione na rzecz osób trzecich. Nie jest

możliwe wypłacenie równowartości pieniężnej nagrody.



§ 6. Ogłoszenie wyników, wydanie nagród

1. Laureat zostanie poinformowany o wygranej poprzez publikację posta z

informacją o wynikach Konkursu zamieszczonego na profilu marki Maximus

Sunbeds w serwisie Facebook.com, a także za pomocą poczty elektronicznej

(zgodnie z adresem podanym w Zgłoszeniu Konkursowym).

2. Organizator lub Sponsor w ciągu kolejnych 14 dni wyśle Nagrodę na adres

Laureata, wskazany w Zgłoszeniu Konkursowym.

3. Nagrody zostaną wysłane na adres podany przez Laureata Konkursu za

pośrednictwem kuriera.

§ 7. Odpowiedzialność

1. Organizator sprawuje nadzór nad przebiegiem Konkursu oraz nad działaniami

Uczestników podejmowanymi w ramach Konkursu.

2. Zgłoszenia przesłane po terminie określonym niniejszym Regulaminem lub

naruszające warunki Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie.

3. Organizator może wykluczyć Uczestnika z Konkursu, w przypadku gdy:

● zgłoszenie Uczestnika jest niezgodne z Regulaminem,

● Zadanie Konkursowe zawiera treści wulgarne lub obraźliwe lub jest

niezgodne z dobrymi obyczajami albo prawem powszechnie

obowiązującym,

● Zadanie Konkursowe narusza prawa osób trzecich,

● Zdjęcie wykonane przez uczestnika Konkursu musi przedstawiać salon,

którego jest właścicielem.

● Uczestnik w inny sposób narusza Regulamin.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu w dowolnym

momencie, bez podawania przyczyny. Zadania Konkursowe zgłoszone do tego

czasu nie mogą być wykorzystywane przez Organizatora, a wyniki konkursu



pozostają nierozstrzygnięte. Organizator jest zobowiązany poinformować o

unieważnieniu Konkursu na stronie www.konkurs.maximus-solaria.pl oraz na

profilu Facebookowym Maximus Sunbeds.

§ 8. Prawa autorskie

1. Uczestnik, przesyłając Zgłoszenie oświadcza, że Zadanie Konkursowe

wykonał samodzielnie oraz że przysługują mu wyłączne i nieograniczone

autorskie prawa majątkowe oraz autorskie prawa osobiste do Zadania

Konkursowego.

2. Niezgodność z prawdą oświadczenia wskazanego w ust. 1 powyżej będzie

traktowane jako istotne naruszenie Regulaminu i skutkować będzie

wykluczeniem Uczestnika z Konkursu.

3. Uczestnik, z chwilą dokonania Zgłoszenia udziału w Konkursie i przesłania

Zadania Konkursowego udziela Organizatorowi zezwolenia na korzystanie z

Zadania Konkursowego oraz wszystkich jego elementów:

● w zakresie związanym z realizacją Konkursu poprzez: umieszczenie

Zadania Konkursowego w sieci Internet, w tym na profilu facebookowym

oraz instagramowym Maximus Sunbeds, w taki sposób, aby każdy mógł

mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

● a także w zakresie:

○ wprowadzenia do pamięci komputera,

○ publicznej prezentacji,

○ wystawienia, wyświetlenia,

○ rozpowszechniania i udostępniania w sieci Internet na dowolnej

stronie www,

○ wykorzystanie całości i pojedynczych elementów Zadania

Konkursowego dla potrzeb stworzenia dowolnych materiałów, w

tym materiałów reklamowych oraz korzystanie z nich w ramach

materiałów, poprzez ich utrwalanie i zwielokrotnianie technikami

opisanymi w pkt. i. powyżej, oraz wprowadzenie do obrotu, najem,

użyczenie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby



każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie

wybranym.

4. Z prawem przenoszenia powyższych uprawnień na osoby trzecie. Niezależnie

od powyższego Uczestnik, z chwilą przesłania Zgłoszenia wyraża zgodę na

dokonywanie zmian, modyfikacji Zadania Konkursowego oraz na korzystanie z

opracowanych wersji Zadania Konkursowego.

5. Z chwilą przesłania Zgłoszenia, Uczestnik zezwala na korzystanie z Zadań

Konkursowych w zakresie wskazanym w ust. 3 powyżej zarówno z podaniem

nazwy Uczestnika lub nazwy podmiotu gospodarczego, którego jest

właścicielem, czyli salonu solarium lub światłoterapii, który przesłał Zadania

Konkursowe, jak również bez podania nazwy Uczestnika Konkursu.

6. Zezwolenie określone w poprzedzających ustępach jest nieodwołalne,

niewyłączne, nieodpłatne oraz udzielone bez ograniczeń ilościowych i

terytorialnych. Zezwolenie udzielone jest na czas oznaczony 5 lat, a następnie

przekształca się w zezwolenie udzielone na czas nieokreślony.

7. Uczestnik ponosił będzie odpowiedzialność, zgodnie z obowiązującymi

przepisami prawa, w sytuacji, gdy w wyniku publikacji i wykorzystania w zakresie

określonym w Regulaminie zgłoszonego przez Uczestnika Zadania

Konkursowego dojdzie do naruszenia przepisów obowiązującego prawa oraz

praw osób trzecich, w tym praw autorskich lub prawa do wizerunku.

§ 9. Dane osobowe

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu podlegają ochronie zgodnie z

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).



2. Administratorem danych osobowych jest Organizator, z którym można

skontaktować się pocztą tradycyjną na adres wskazany w § 1 Regulaminu lub

drogą elektroniczną na adres konkurs@maximus-solaria.pl

3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji

Konkursu, wyłonienia laureatów Konkursu, doręczenia nagród w Konkursie,

obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń.

4. Dane Uczestników będą przetwarzane przez maksymalnie 6 lat i nie dłużej niż

jest to konieczne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Organizatora – w

tym przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

5. Uczestnikowi, na zasadach określonych w RODO, przysługuje prawo dostępu

do treści swoich danych oraz ich poprawiania, ograniczenia ich przetwarzania

żądania ich usunięcia. W zakresie w jakim dane przetwarzane są na podstawie

prawnie uzasadnionego interesu Organizatora Uczestnik może zgłosić sprzeciw

z uwagi na jego uzasadnioną sytuację.

6. Uczestnik ma prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Osobowych dotyczącą przetwarzania jego danych osobowych. Organizator

Konkursu może przekazywać dane wybranych uczestników do Fundatora celem

wyłonienia, przyznania i dostawy nagród, oraz podmiotom zaangażowanym w

dostawę przyznanych nagród. Dane Laureatów konkursu będą również

udostępniane na profilu Facebook, ale jedynie w zakresie podania imienia i

nazwiska Laureata.

7. Dane Uczestników nie będą wykorzystywane do podejmowania

zautomatyzowanych decyzji, ani poddane profilowaniu.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia

udziału w Konkursie i otrzymania nagrody.



§ 10. Postanowienia reklamacyjne

1. Niezależnie i bez wpływu na przewidzianą przepisami powszechnie

obowiązującego prawa odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika oraz

uprawnienia przysługujące Uczestnikowi w zakresie zgłaszania i dochodzenia

roszczeń, można zgłaszać do Organizatora wszelkie reklamacje dotyczące

Konkursu.

2. Reklamacje dotyczące przebiegu danej edycji konkursu należy składać od

dnia ogłoszenia o edycji Konkursu do 14. dnia od daty ogłoszenia jego wyników.

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez komisję reklamacyjną, zwaną dalej

„Komisją Reklamacyjną”, powołaną przez Organizatora.

4. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może

zostać złożona w formie pisemnej na adres Organizatora (Maximus Solaria, ul.

Kwiatowa 3 84-207 Bojano Polska) z dopiskiem “reklamacja” lub za

pośrednictwem poczty email na adres konkurs@maximus-solaria.pl z dopiskiem

“reklamacja”.

5. Składający reklamację powinien uwidocznić w jej treści swoje dane, tak, aby

możliwy był kontakt z nim w celu poinformowania go o wyniku postępowania

reklamacyjnego.

6. Organizator ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni liczonych od dnia jej

otrzymania. Brak odpowiedzi w powyższym terminie oznacza odrzucenie

reklamacji.

§ 11. Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest dostępny na stronie konkurs.maximus-solaria.pl

2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową,

zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku,

ani żadną inną formą gry przewidzianą w ustawie z dnia z dnia 19 listopada 2009

r. o grach hazardowych. (t.j. Dz.U.2019.847 t.j. z dnia 2019.05.08).

mailto:konkurs@maximus-solaria.pl


3. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego.

W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają w

szczególności przepisy kodeksu cywilnego i ustawy o prawie autorskim i

prawach pokrewnych.

4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z

niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie,

z ważnych przyczyn, jak:

● zmiana przepisów prawa lub danych Organizatora

● błędy w treści Regulaminu,

● utrudniona możliwość (lub jej brak) prawidłowego przeprowadzenia

Konkursu ze względu na zapisy Regulaminu, które okazały się sprzeczne

z prawem, wykluczające się nawzajem lub niemożliwe do zrealizowania

6. Organizator jest uprawniony do zakończenia Konkursu przed pierwotnie

planowanym terminem.


