
 

REGULAMIN KONKURSU 

 

1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki oraz zasady konkursu 

tematycznego zlokalizowanego na stronie www.lartnails.com oraz promowanego w 

serwisach Facebook i Instagram.  
 

2. Organizatorem konkursu: „Ty mówisz – my słuchamy” („Konkurs”) jest V&K 

Cosmetic spółka cywilna z siedzibą: ul. Górska 6, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 

5532512335, REGON: 243202379, („Organizator”).  

3. Konkurs jest przeprowadzany od dnia 31.11.2019 r. do 15.11.2019 r.  

4. Konkurs przeznaczony jest dla osób posiadających działalność gospodarczą, a także 

posiadających certyfikat, potwierdzający odbycie szkolenia z manicure tytanowego oraz 

pełną zdolność do czynności prawnych, które spełnią warunki niniejszego 

regulaminu („Uczestnik”).  

 

5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich 

najbliższych rodzin. Przez członków najbliższej rodziny pracownika rozumie się: 

wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz małżonków.  

 

6. Konkurs organizowany jest za pośrednictwem strony internetowej Organizatora 

(www.lartnails.com).  

 

7. Warunkiem udziału w Konkursie jest prawidłowe wysłanie zgłoszenia, zawierające: 

nazwę salonu, NIP, adres e-mail, numer telefonu, a także opis: „Dlaczego właśnie ten 

kolor powinien znaleźć się Twoim zdaniem w kolekcji MUST HAVE?”, a także poprawne 

załączenie pliku graficznego w formularzu, będącego zdjęciem/obrazkiem, który 

odzwierciedli zgłaszany kolor do kolekcji MUST HAVE.  Formularz zgłoszeniowy 

znajduje się na stronie www.lartnails.com.  

 

 

8. Uczestnik może w czasie trwania Konkursu wielokrotnie dokonywać zgłoszenia 

udziału w Konkursie, każdorazowo spełniając warunki uczestnictwa w Konkursie 

wskazane w pkt 7 powyżej.  

9. Nagrodami w Konkursie („Nagrody”) są: 

http://www.lartnails.com/
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- 10 zwycięskich kolorów zostanie wyprodukowanych przez LART oraz będzie 

stanowiło część kolekcji MUST HAVE od LART PRO, której premiera odbędzie się w lipcu 

2020 roku 

- każdy zwycięski kolor zostanie nazwany od salonu, który go zgłosił 

- właścicielki zwycięskich salonów zostaną twarzami kampanii reklamowej, promującej 

kolekcję MUST HAVE od LART PRO 

- właścicielki zwycięskich salonów zostaną zaproszone do głównej siedziby firmy w 

Bielsku-Białej i wezmą udział w panelu dyskusyjnym ze szkoleniowcami LART 

- właścicielki zwycięskich salonów zostaną zaproszone do głównej siedziby firmy w 

Bielsku-Białej i wezmą udział w reklamowej sesji zdjęciowej, która będzie promowała 

kolekcję MUST HAVE od LART PRO 

- zwycięskie salony będą promowane we wszystkich kanałach (Facebook, Instagram, 

strona www) Organizatora 

- zwycięzcy otrzymają udział w warsztatach stacjonarnych ze zdobień w Manicure 

Tytanowym i Hybrydowym, organizowanych przez LART 

- zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe od Organizatora.  

10. Jeden UCZESTNIK może otrzymać jedną NAGRODĘ w przypadku kilku zgłoszeń. 

Uczestnikom nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za 

Nagrodę. Nagrody nie podlegają zwrotowi. Nie narusza to uprawnień Uczestnika 

wynikających z rękojmi za wady, które będą realizowane na zasadach określonych w 

przepisach prawa.  

 

11. Zwycięzcy Konkursu („Zwycięzcy”) wybierani są przez w ciągu 14 dni od 

zakończenia przyjmowania zgłoszeń. Zwycięzcami zostaną Uczestnicy Konkursu, 

których zgłoszenia uznane zostaną za najciekawsze. Wyboru najlepszych zdjęć 

konkursowych dokona komisja konkursowa („Komisja”) powołana przez Organizatora, 

składająca się z trzech osób.  

 
12. W ciągu 3 dni od dnia wyłonienia najciekawszych zgłoszeń 

Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o Nagrodzie Komisji poprzez informację 



mailową, wysłaną na podany w zgłoszeniu adres e-mail. W wiadomości zostaną 

przekazane Zwycięzcom wszystkie szczegóły dotyczące realizacji Nagrody. 

13. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora zdjęć 

konkursowych oraz treści konkursowych we wszelkiego rodzaju działaniach 

reklamowych, promocyjnych i marketingowych Organizatora, zarówno w całości jak i w 

części, w tym po połączeniu z innymi utworami, jak również do publikacji bez 

konieczności opatrzenia utworu imieniem i nazwiskiem Uczestnika ani nazwą profilu 

Uczestnika na portalu Instagram i Facebook. Organizator, w ramach Nagrody, nabywa 

prawa autorskie do zwycięskich zgłoszeń, co obejmuje prawo do korzystania 

i rozpowszechniania i edycji utworów bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. 

Nabycie autorskich praw majątkowych do utworów następuje na polach eksploatacji 

wymienionych poniżej: 

- o utrwalenie przy wykorzystaniu wszelkich znanych technik na wszelkich znanych 

nośnikach, co obejmuje w szczególności utrwalenie techniką analogową, cyfrową i 

optyczną,  

 

- o zwielokrotnienie wszelkim znanymi technikami, co obejmuje w szczególności 

zwielokrotnienie technikami cyfrowymi, analogowymi i optycznymi,  

 

- o wprowadzenie do obrotu,  

 

- o wielokrotne wprowadzenie do pamięci komputera, sieci komputerowej, w tym w 

szczególności Internetu, do baz danych, a także do pamięci wszelkiego innego rodzaju 

urządzeń elektronicznych,  

 

- o wielokrotne wprowadzanie do sieci multimedialnych,  

- o wielokrotne publiczne wykonanie albo publiczne odtworzenie, prawa do 

wielokrotnego łączenia z innymi utworami, do użytku komercyjnego i niekomercyjnego, 

na wszelkiego rodzaju nośnikach, 

 

- o wielokrotne wystawianie i wyświetlanie, najem, dzierżawa, inne formy zezwalania na 

korzystanie,  

 

- o eksploatację w Internecie, na stronach www,  

 



o wykorzystanie we wszelkiego rodzaju działaniach reklamowych, promocyjnych, 

marketingowych, w tym również do opublikowania na portalu Facebook oraz Instagram. 

 

14. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być zgłaszane  m.in.  

w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora. Postępowanie reklamacyjne trwa 14 

dni. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator powiadomi Uczestnika 

pisemnie lub na wskazany w reklamacji adres poczty elektronicznej – według wyboru 

Uczestnika.  

 

15. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna w czasie trwania Konkursu w siedzibie 

Organizatora oraz na stronie internetowej  LART (www.lartnails.com) 
 


