Regulamin Konkursu “Wiosna z ShinyBox”
§1
Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zasady przeprowadzenia konkursu “Wiosna z
ShinyBox”, zwanego dalej Konkursem.
§2
Organizatorem Konkursu jest firma Red Sky Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy Alei Piastów 22
71-064 Szczecin, Polska, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000209107, posiadająca NIP: 642-26-83-651, o numerze REGON 276822679 (dalej jako „Organizator”).
§3
1. Konkurs jest przeprowadzany na stronie internetowej dostępnej pod adresem URL: www.shinybox.pl.
2. Konkurs trwa 4 dni tj. od dnia 21.03.2013 r. od godz. 14:00 do dnia 24.03.2013 r. do godz. 23:59.
3. Wyniki Konkursu ogłoszone będą na stronie internetowej www.shinybox.pl w dniu 25.03.2013 r., a Zwycięzcy
będą informowani o wygranej drogą e-mailową.
§4
1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych, przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Od osób poniżej 18 roku życia,
wymagana jest zgoda rodziców na udział w Konkursie. Należy w mailu zgłoszeniowym dołączyć skan takiej
zgody, podpisaną imieniem i nazwiskiem opiekuna.
2. Każdy Uczestnik Konkursu musi mieć zarejestrowane konto w serwisie ShinyBox, dostępnym pod adresem
URL: www.shinybox.pl (dalej jako „serwis ShinyBox”).
3. Uczestnik Konkursu przesyłając zgłoszenie konkursowe wyraża zgodę na nieodpłatne, nieograniczone
czasowo i terytorialnie opublikowanie ich w serwisie ShinyBox.
4. Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, jest równoznaczne ze
złożeniem przez Uczestnika Konkursu oświadczenia w przedmiocie akceptacji postanowień niniejszego
Regulaminu.
§5
1. Zwycięzcy Konkursu będą wyłaniani przez komisję na podstawie przesłanej odpowiedzi na pytanie “Kiedy
zaczyna się dla Ciebie prawdziwa wiosna?” (maksymalnie 500 znaków). Zgłoszenie konkursowe należy
przesłać na kontakt@shinybox.pl wpisując w tytule wiadomości “Wiosna”.
2. W Konkursie zostanie wyłonionych 3 Zwycięzców - autorzy najciekawszych prac otrzymają zestawy
kosmetyków.
§6
1. Nagrodami w konkursie są zestawy kosmetyków, w skład których wchodzą 4 produkty: szampon L’Oreal
Vitamino Color, błyszczyk Rimmel, Stay Glossy, odżywka do paznokci Biogena, płyn micelarny Bioderma
Sensibio.
2. Nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną. Zwycięzcom nie przysługuje prawo do
wyboru nagrody.
3. Nagrody do poszczególnych Zwycięzców zostaną wysłane za pośrednictwem firmy kurierskiej na koszt
Organizatora na adres wskazany przez Zwycięzcę w formularzu rejestracyjnym w terminie do 10 dni od dnia
powiadomienia Zwycięzcy o wygranej.
§7
1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmian
przepisów prawa lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na przebieg Konkursu.
2. Organizator oświadcza, że dane osobowe Uczestników Konkursu, będą przetwarzane przez Organizatora w
celu realizacji Konkursu oraz w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług
Organizatora.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie
Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku
zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej.
§8
1. Uczestnik Konkursu jest uprawniony do złożenia reklamacji, w przypadku gdy Organizator nie wywiązuje się

ze swoich obowiązków opisanych w niniejszym Regulaminie lub wywiązuje się z nich w sposób niezgodny z
postanowieniami Regulaminu.
2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail: kontakt@shinybox.pl lub w sposób
tradycyjny poprzez wysłanie listu na adres: Red Sky Sp. z o.o., Al. Piastów 22, 71-064 Szczecin. Reklamacja
powinna zawierać w szczególności opis problemu będącego podstawą reklamacji, żądania oraz oznaczenie
Uczestnika Konkursu (imię, nazwisko, adres e-mail, a w przypadku listu tradycyjnego także adresu do
korespondencji).
3. Organizator rozpatruje reklamację w terminie 21 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli
reklamacja nie może zostać rozpatrzona w danym terminie, Organizator powiadomi w tym terminie
składającego reklamację Uczestnika Konkursu e-mailem o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie
rozpatrzenia reklamacji.
4. Reklamacja może zostać zgłoszona w ciągu 14 dni, licząc od momentu ujawnienia się przyczyn reklamacji.
5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail lub adres korespondencyjny wskazany przez
Uczestnika Konkursu. W szczególnych okolicznościach odpowiedź może zostać wysłana z wykorzystaniem
innych środków komunikacji (np. sms).
6. Organizator nie będzie rozpatrywać reklamacji wynikających z nieznajomości obowiązujących przepisów
prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.
§9
Organizator oświadcza, że dane osobowe Uczestników Konkursu, będą przetwarzane przez Organizatora
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu,
wyłonienia Zwycięzców oraz w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług
Organizatora. Do przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu stosuje się postanowienia polityki
prywatności serwisu ShinyBox.

