Regulamin konkursu „Sizeer x Cortez”
(dalej zwany „Regulaminem”)
1. Postanowienia ogólne
1.1. Organizatorem konkursu prowadzonego pod nazwą „Sizeer x Cortez”, zwanego dalej
„Konkursem” jest 180heartbeats/JvM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z
siedzibą w Warszawie, ul. Szpitalna 8A lok 5, 00-031 Warszawa, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 403639, NIP: 7010079202
(zwana dalej „Organizatorem”).
1.2. Organizator przeprowadza Konkurs na zlecenie Nike Poland spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 31, 01-2018 Warszawa,
wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 29154, posiadającej NIP 5272184991, z kapitałem zakładowym
w wysokości 50.000,00 zł (dalej zwanej "Zleceniodawcą").
1.3. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i jest prowadzony min. za
pośrednictwem serwisu internetowego Instagram (dalej zwanego „serwisem Instagram”).
1.4. Uczestniczki Konkursu (zwane dalej „Uczestniczkami”) są zobowiązane do zapoznania się i
przestrzegania zasad zawartych w Regulaminie. W przypadku stwierdzenia naruszenia
Regulaminu przez Uczestniczkę Konkursu, Organizator będzie uprawniony do wykluczenia
Uczestniczki z udziału w Konkursie. Oświadczenie o wykluczeniu z udziału w Konkursie
następowało będzie (wedle wyboru Organizatora):
1.4.1. w formie wiadomości bezpośredniej wysłanej za pośrednictwem serwisu Instagram
skierowanej na konto Uczestniczki w serwisie Instagram;
1.4.2. poprzez wiadomość SMS na numer telefonu Uczestniczki;
1.4.3. poprzez wiadomość e-mail na adres e-mail Uczestniczki.
1.5.

Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są w Regulaminie oraz w powszechnie
obowiązujących przepisach polskiego prawa. Regulamin Konkursu jest dostępny w wersji
elektronicznej pod adresem nikesportswear@nikepoland.pl

1.6.

Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380, j.t. z późn.zm.) – dalej zwanej „Kodeksem
cywilnym”.

2. Uczestniczki Konkursu
2.1.

Udział w Konkursie jest dobrowolny.

2.2.

Uczestniczką Konkursu może być osoba:
2.2.1. płci żeńskiej,
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2.2.2. która skończyła 13 lat;
2.2.3. posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych;
2.2.4. uczestnicząca w Konkursie w charakterze konsumenta w rozumieniu przepisu art.
22[1] Kodeksu cywilnego;
2.2.5. mająca miejsce zamieszkania w Rzeczpospolitej Polskiej;
2.2.6. posiadająca publiczny profil w serwisie Instagram (zwany dalej „Profilem”).
2.3.

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i Zleceniodawcy oraz ich krewni
lub powinowaci, w tym ich wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzeństwo, a także osoby
pozostające z tymi pracownikami w stosunku przysposobienia.

3. Przebieg Konkursu
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3.1.

Osoba, która chce wziąć udział w Konkursie, w celu zgłoszenia swojego w nim udziału,
powinna:
3.1.1. przygotować i ubrać się w stylizację modową, której elementem będą buty Nike Cortez
(dalej zwaną „Stylizacją”);
3.1.2. wykonać fotografię swojej osoby ubranej w Stylizację;
3.1.3. opublikować ww. fotografię w serwisie Instagram dodając hashtag „sizzerxcortez” oraz
otagować profile @sizeer, @zuzol.

3.2.

Osoba spełniająca wymagania określone Regulaminem, która dokona czynności wskazanych
w pkt. 3.1 powyżej stanie się Uczestniczką Konkursu.

3.3.

Osoba, która chce wziąć udział w Konkursie może przygotować Stylizację również w sklepie
Sizeer w centrum handlowym Złote Tarasy przy ul. Złotej 59 w Warszawie dnia 17.06.2017 r.
w godzinach od 12:00 do 19:00 w obecności Zuzanny Kołodziejczyk korzystając ze strojów
dostępnych w ww. sklepie. Zuzanna Kołodziejczyk będzie dostępna w godzinach 12-13, 14-15,
16-17, 17:30-18:30.

3.4.

W celu skorzystania z możliwości przygotowania Stylizacji w sklepie Sizeer konieczne jest:
3.4.1. zainstalowanie na swoim smartfonie z systemem operacyjnym Android lub iOS aplikacji
SizeerApp;
3.4.2. przebywanie na piętrze, na którym znajduje się sklep Sizeer w centrum handlowym
Złote Tarasy w odległości od nadajnika w sklepie nie większej niż 10 metrów w
godzinach od 11:30 do 18:30 dnia 17.06.2017 r. z włączoną funkcją Bluetooth w swoim
smartfonie.

3.5. W przypadku spełnienia warunków, o których mowa w pkt. 3.4 powyżej osoba, która chce
wziąć udział w konkursie może zostać poinformowana za pośrednictwem aplikacji SizeerApp o
możliwości przygotowania Stylizacji na warunkach określonych w pkt. 3.3 powyżej.
3.6. W przypadku gdy osób chcących przygotować stylizacje na warunkach określonych w pkt. 3.3
powyżej spełniających warunki określone w pkt. 3.4 będzie więcej niż liczba osób, które mogą
przygotować Stylizacje w ww. sklepie Sizeer w godzinach od 12:00 do 19:00 dnia 09.06.2017
r., ze względu na ograniczenia czasowe, nie wszystkie osoby chcące tak przygotować Stylizacje
będą mogły przygotować je na warunkach z pkt. 3.3 powyżej.
3.7. Organizator zastrzega sobie prawo do określania według swojego uznania minimalnego i
maksymalnego czasu, w którym Stylizacja może być przygotowywana na warunkach z pkt. 3.3.
powyżej oraz ilości osób, które mogą przygotowywać Stylizację w ww. sklepie. Organizator
może również zdecydować, że Stylizacje przygotowywane na warunkach z pkt. 3.3 powyżej
mogą być przygotowywane wyłącznie przez jedną osobę w danym czasie.
3.8. Po przygotowaniu Stylizacji na warunkach z pkt. 3.3 powyżej osoba chcąca wziąć udział w
Konkursie musi wykonać fotografię Stylizacji oraz opublikować ją zgodnie z pkt. 3.1.2 i 3.1.3
powyżej
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3.9. Jurorka Konkursu wyłoni spośród Uczestniczek jedną zwyciężczynię, która otrzyma nagrodę I
stopnia, jedną zwyciężczynie, która otrzyma nagrodę II stopnia, jedną zwyciężynię, która
otrzyma nagrodę trzeciego stopnia, oraz dziesięć zwyciężczyń, które otrzymają nagrody IV
stopnia. Zwyciężczyni Konkursu będzie dalej zwana „Zwyciężczynią”.
3.10. Udział w Konkursie można brać wyłącznie we własnym imieniu.
3.11. Wykonanie czynności określonych w pkt. 3.1 powyżej w celu stania się Uczestniczką Konkursu
będzie dalej zwane „Zgłoszeniem”.
3.12. Zgłoszenia mogą być dokonywane od dnia 17.06.201 r. od godziny 07:00 do godziny 24:00
dnia 18.06.2017 r. Dokonanie Zgłoszenia w okresie wskazanym w zdaniu poprzedzającym
oznacza deklarację chęci wzięcia udziału w Konkursie.
3.13. W Konkursie można uczestniczyć korzystając wyłącznie ze swojego osobistego,
autentycznego publicznego profilu w serwisie Instagram.
4. Rozstrzygnięcie Konkursu
4.1. W celu wyłonienia Zwyciężczyń Konkursu oraz w celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym
przebiegiem Konkursu, Organizator powołał jurorkę w osobie Zuzanny Kołodziejczyk (zwanej
dalej „Jurorką”).
4.2. Spośród wszystkich Uczestniczek, którzy dokonały Zgłoszeń i spełniają wymogi określone
Regulaminem, Jurorka wyłoni nie więcej niż jedną Zwyciężczynię, która otrzyma nagrodę I
stopnia, nie więcej niż dwie Zwyciężczynie, które otrzymają nagrody II stopnia oraz nie więcej
niż dziesięć Zwyciężczyń, które otrzymają nagrody III stopnia. Jurorka może nie wyłonić
również żadne Zwyciężczyni, jeżeli w ocenie Jurorki żadna z Uczestniczek nie zasługuje na
uzyskanie statusu Zwyciężczyni.
4.3. W celu wyłonienia Zwyciężczyń Jurorka oceni Stylizacje opublikowane przez Uczestniczki na
fotografiach w serwisie Instagram zgodnie z warunkami Konkursu.
4.4. Kryteriami oceny Stylizacji przez Jurorkę będzie oryginalność, pomysłowość i estetyka
Stylizacji. Jurorka będzie dokonywała oceny według własnego uznania.
4.5. Uczestniczka zostanie poinformowana o uzyskaniu statusu Zwyciężczyni poprzez wiadomość
bezpośrednią skierowaną na Profil Uczestniczki w serwisie Instagram.
4.6. W terminie 48 godziny od otrzymania wiadomości o uzyskaniu statusu Zwyciężczyni,
Uczestniczka będzie zobowiązana przesłać na adres e-mail podany w ww. wiadomości swoje
imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu kontaktowego. Podanie ww. danych
jest potrzebne do doręczenia Zwyciężczyni nagrody.
4.7. W przypadku gdy Uczestniczka nie wyśle e-maila zgodnie z pkt. 4.6 powyżej, Organizator
będzie uprawniony do wykluczenia Uczestniczki z udziału w Konkursie. Organizator
powiadomi Uczestniczkę o wykluczeniu z udziału w Konkursie za pośrednictwem wiadomości
bezpośredniej wysłanej na Profil Uczestniczki. W takim wypadku Organizator będzie
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uprawniony do przyznania statusu Zwyciężczyni innej Uczestniczce. Organizator nie będzie
jednak do tego zobowiązany.
4.8. Po otrzymaniu wiadomości e-mail Uczestniczki z danymi wskazanymi w pkt. 4.6 powyżej,
Organizator skontaktuje się ze Zwyciężczynią i przekaże jej informacje o sposobie przekazania
nagrody.
4.9. Decyzja co do wyłonienia Zwycięzców zostanie podjęta do dnia 20.06.2017 r.
5. Nagrody
5.1. Nagrodą I stopnia będzie para butów Nike Cortez oraz produkty Nike ze sklepu Sizeer o
łącznej wartości 1.200,00 zł.
5.2. Nagrodą II stopnia będzie para butów Nike Cortez o wartości 399,00 zł.
5.3. Nagrodą III stopnia będzie para butów Nike Cortez o wartości 399,00 zł.
5.4. Nagrodą IV stopnia będzie bon o uprawniający do zakupu towarów marki Nike w sklepach
Sizeer na terenie Polski, ze zniżką 20%. Bon będzie można zrealizować do dnia 31.07.2017 r.
5.5. Zwyciężczyni nie przysługuje prawo do wymiany nagrody na inną nagrodę lub inny rodzaj
przysporzenia lub świadczenia, w szczególności nie jest dopuszczalna wypłata wartości
nagrody w gotówce. W przypadku nieskorzystania przez Zwyciężczynię, z dowolnej przyczyny,
z nagrody w całości lub w części, Zwyciężczyni nie jest uprawniona do jakiegokolwiek
świadczenia z tego tytułu, w szczególności do wypłaty niewykorzystanej części w pieniądzu.
5.6. Do każdej nagrody przypisana jest dodatkowa nagroda pieniężna, nie podlegająca wypłacie
Zwyciężczyni, w wysokości odpowiadającej 10% wartości nagrody. Dodatkowa nagroda
pieniężna, o której mowa w zdaniu poprzednim, przeznaczona jest na pokrycie
zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od przekazanej w Konkursie
nagrody.
5.7. Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych od nagrody przyznanej w Konkursie
zostanie pobrany przez Organizatora i wpłacony na rachunek właściwego organu
podatkowego, zgodnie z odpowiednimi przepisami.
6. Dane osobowe
6.1. Administratorem danych osobowych Uczestniczek jest Organizator.
6.2. Podanie przez Uczestniczkę danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do
odebrania nagrody.
6.3. Dane osobowe Uczestniczek będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922, j.t. ze zm., dalej: „ustawa o
ochronie danych osobowych”) przez Organizatora wyłącznie w celu i na potrzeby Konkursu i
w związku z Konkursem, w tym w celu realizacji Konkursu oraz przyznania i rozliczenia
nagrody.
6.4. Uczestniczkom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
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7. Postępowanie reklamacyjne
7.1. Wszelkie reklamacje w związku z uczestnictwem w Konkursie mogą być zgłaszane przez
przesłanie wiadomości e-mail na adres nikesportswear@nikepoland.pl w okresie trwania
Konkursu oraz w terminie 21 dni od ostatniego dnia, w którym można dokonywać Zgłoszeń.
7.2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres zwrotny Uczestniczki oraz podanie
dokładnego opisu i wskazanie przyczyny reklamacji.
7.3. Reklamacje będą rozpatrywane przez komisję reklamacyjną powołaną przez Organizatora w
terminie 21 dni od daty ich otrzymania.
7.4. W terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji Organizator prześle Uczestniczce listem
poleconym lub e-mailem nadanym na adres zwrotny, podany przez Uczestniczkę, informację
o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
7.5. Spory wynikające lub związane z Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd
powszechny.
8. Postanowienia końcowe
8.1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące
przepisy polskiego prawa.
8.2. W sprawach związanych z Konkursem, dla których właściwą formą komunikacji jest poczta
elektroniczna, a dla których w Regulaminie nie podano innego adresu e-mail, korespondencję
skierowaną do Organizatora należy wysyłać na adres nikesportswear@nikepoland.pl z
adnotacją w temacie e-maila „Sizeer x Cortez”.
8.3. Biorąc udział w Konkursie Uczestniczka potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które
uprawniają go do udziału w Konkursie oraz wyraża zgodę na udział w Konkursie na zasadach
określonych w Regulaminie. W szczególności Uczestniczka zobowiązuje się nie ingerować w
przebieg Konkursu w sposób naruszający jego zasady oraz przebieg zamierzony przez
Organizatora, w tym zobowiązuje się do niedekompilowania kodów, nie wykorzystywania
skryptów, nie ingerowania w bazę danych, nie ingerowania w oprogramowanie komputera
mające na celu zmianę przebiegu Konkursu.
8.4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do Regulaminu z ważnej przyczyny.
Zmiany wchodzą w życie z chwilą powiadomienia Uczestniczek, jednakże dla konkretnej
zmiany może być przewidziany dłuższy termin wejścia w życie, o czym Organizator
poinformuje. Do zmian znajdują zastosowanie następujące postanowienia:
8.4.1. Wprowadzenie zmian nie narusza i nie ogranicza praw nabytych tych Uczestniczki, które
dokonały Zgłoszenia przed publikacją zmian.
8.4.2. Pod pojęciem ważnej przyczyny należy rozumieć w szczególności:
8.4.2.1. konieczność modyfikacji systemów informatycznych;
8.4.2.2. dostosowanie Regulaminu do wymogów prawnych, w szczególności zmian w
przepisach;
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8.4.2.3. uzasadnione uwagi zgłaszane przez Uczestniczki;
8.4.2.4. wprowadzenie nowych nagród.
8.5. Powiadomienie Uczestniczek o zmianie Regulaminu nastąpi przez zamieszczenie odpowiedniej
informacji na ____________.

Komentarz [MGT1]: Proszę o podanie
odpowiedniego adresu www.

8.6. Uczestniczka, która nie wyraża zgody na zmiany Regulaminu, uprawniona jest do złożenia
wypowiedzenia w terminie 2 dni od opublikowania informacji o zmianie Regulaminu.
Uczestniczka może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu w postaci elektronicznej,
przesyłając

takie

oświadczenie

pocztą

elektroniczną

na

adres

e-mail:

nikesportswear@nikepoland.pl. W przypadku złożenia przez Uczestniczkę oświadczenia o
wypowiedzeniu, wypowiedzenie takie odnosi skutek w postaci rozwiązania stosunku
prawnego z chwilą doręczenia tego oświadczenia do Organizatora.
8.7. Do Uczestniczek, które dokonają Zgłoszenia w okresie od momentu publikacji zmian
Regulaminu do momentu ich wejścia w życie, w okresie tym znajdują zastosowanie
postanowienia dotychczasowego Regulaminu, a w okresie począwszy od dnia wejścia w życie
zmian - postanowienia zmienionego Regulaminu.
8.8. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą,
której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19
listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540 z późn. zm.).
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