Regulamin Konkursu
„Stwórz własną metkotikonę”

§ 1.
INFORMACJE OGÓLNE
1. Organizatorem niniejszego Konkursu (zwany dalej: „Konkursem”) jest właściciel marki Pralniomaty
Hi’Shine, Pralniomaty sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-676), przy ul. Postępu 21, wpisana do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 519267,
NIP 5213678326 (zwana dalej: „Organizatorem”).
2. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Konkursie „Stwórz własną metkotikonę” na
stronie www.metkotikony.pl/
3. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną,
których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i
zakładach wzajemnych i grach na automatach.
§ 2.
ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w Konkursie może wziąć udział
każda osoba fizyczna, która zgodnie z postanowieniami ust. 2 w okresie od 10.10.2016 do
06.11.2016 godz. 23:59 dokona zgłoszenia konkursowego („Zgłoszenie Konkursowe”) na
dedykowanej stronie internetowej www.metkotikony.pl i której zgłoszenie zostanie przyjęte
(„Uczestnik”).
2. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien wykonać następujące czynności:
a) wejść na stronę www.metkotikony.pl,
b) stworzyć własną metkotikonę, tj. wybrać jedną z dostępnych na stronie ikonek
nawiązujących do czynności prania i prasowania oraz dopisać do niej własną, autorską
definicję,
c) wypełnić formularz rejestracyjny w postaci: imię i nazwisko, adres e-mail, zaakceptować
Regulamin Konkursu i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z
Konkursem poprzez oznaczenie odpowiedniego przycisku wyboru (checkbox’u),
d) aktywować zgłoszenie poprzez kliknięcie opcji „Dodaj metkotikonę do galerii i zgłoś ją do
konkursu”.
3. Zgłoszenie konkursowe Uczestnika:
a) powinno w kreatywny sposób opisywać znaczenie wybranej ikonki,
b) powinno być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika,
c) nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, niemoralnych, sprzecznych z prawem
lub treści obrażających uczucia religijne,
d) nie może przekraczać 36 znaków.
4. W Konkursie zostanie nagrodzonych łącznie 20 Uczestników, których Zgłoszenia Konkursowe
zostaną wyłonione przez jury konkursowe, składające się z pracowników Organizatora. Skład jury
i tryb jego procedowania zostanie ustalony przez Organizatora.

5. Uczestnik Konkursu może zgłosić dowolną liczbę zgłoszeń, jednakże w odniesieniu do jednego
Uczestnika nagroda może zostać przyznana tylko za jedno, wybrane Zgłoszenie Konkursowe.
6. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę i upoważnia Organizatora do wykorzystania
metkotikony stanowiącej Zgłoszenie Konkursowe w związku z ogłoszeniem i publikacją wyników
Konkursu, a także w celach reklamowych Organizatora, w tym między innymi na stronie www, w
mediach społecznościowych oraz materiałach reklamowych Organizatora, bez ograniczeń
czasowych i terytorialnych. Wykorzystanie metkotikony w celach reklamowych obejmuje także
publikację metkotikony bez konieczności wskazywania imienia i nazwiska Uczestnika.
7. Dokonując Zgłoszenia Konkursowego Uczestnik oświadcza, że jest autorem metkotikony
stanowiącej Zgłoszenie Konkursowe. Nie może ona naruszać praw autorskich, praw własności
przemysłowej oraz dóbr osobistych innych osób.
§ 3.
CZAS TRWANIA KONKURSU
1. Organizator przeprowadza cztery tury Konkursu, do których Zgłoszenia Konkursowe będą
przyjmowane w następujących terminach:
a) od 10.10.2016 godz. 08:00 do 16.10.2016 godz. 23:59,
b) od 17.10.2016 godz. 00:00 do 23.10.2016 godz. 23:59,
c) od 24.10.2016 godz. 00:00 do 30.10.2016 godz. 23:59,
d) od 31.10.2016 godz. 00:00 do 06.11.2016 godz. 23:59.
§ 4.
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY
1. Nagrodami w Konkursie są:
a) zestaw nr 1 składający się z: voucher na zakup koszuli James Button o wartości 200 zł,
pokrowiec na ubrania Hi’Shine o wartości 10 zł, voucher na pranie o wartości 15 zł do
wykorzystania w Pralniomatach Hi’Shine (12 zestawów),
b) zestaw nr 2 składający się z: pokrowiec na ubrania Hi’Shine o wartości 10 zł, voucher na
pranie o wartości 15 zł do wykorzystania w Pralniomatach Hi’Shine (8 zestawów),
przy czym w każdej edycji Konkursu zostanie przyznana ¼ łącznej ilości nagród, zgodnie z ust. 3
poniżej.
2. Nagrody w Konkursie podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od
osób fizycznych, zgodnie z treścią ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od
osób fizycznych. Płatnikiem podatku jest Organizator.
3. W terminie do 2 dni od dnia zakończenia przyjmowania zgłoszeń do poszczególnych tur Konkursu
jury konkursowe wyłoni zwycięzców Konkursu. Organizator ogłosi wyniki na stronie Konkursu,
informując jednocześnie zwycięzców o wygranej i przyznaniu nagród za pośrednictwem
wiadomości e-mail wysłanej na adres wskazany w zgłoszeniu do Konkursu, przy czym:
a) 5 nagród zostanie przyznanych po pierwszej turze Konkursu w dniu 17.10.2016: 3x zestaw nr
1, 2 x zestaw nr 2,
b) 5 nagród zostanie przyznanych po drugiej turze Konkursu w dniu 24.10.2016: 3x zestaw nr 1,
2 x zestaw nr 2,
c) 5 nagród zostanie przyznanych po trzeciej turze Konkursu w dniu 31.10.2016: 3x zestaw nr 1,
2 x zestaw nr 2,
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d) 5 nagród zostanie przyznanych po czwartej turze Konkursu w dniu 07.11.2016: 3x zestaw nr
1, 2 x zestaw nr 2.
W terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail informującej o wygranej w Konkursie
zwycięzcy zobowiązani są do przekazania danych kontaktowych niezbędnych do wysyłki nagród
przez Organizatora i ewentualnego kontaktu ze zwycięzcą, tj.: imienia i nazwiska, adresu
korespondencyjnego (ulica, numer mieszkania/ domu, kod pocztowy, miasto) i numeru telefonu.
Przesyłka nagród spoczywa na Organizatorze, który przekaże nagrody zwycięzcom w ciągu 21 dni
od ogłoszenia wyników danej tury Konkursu.
Uczestnik nie jest uprawniony do żądania wymiany nagrody na gotówkę lub nagrodę innego
rodzaju.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przesłania nagród do zwycięzców w
wyniku niespełnienia przez nich warunku określonego w ust. 4 oraz w wyniku podania błędnych
lub niepełnych danych do wysyłki nagrody, co Uczestnik akceptuje. W takiej sytuacji nagroda
przepada.
Decyzje Organizatora w sprawie rozstrzygnięcia Konkursu oraz przyznania nagród są ostateczne.
§ 5.
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
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Prawo zgłoszenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.
Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu w formie
e-mail na adres konkurs@hishine.pl, każdorazowo w terminie 7 dni od dnia opublikowania
wyników Konkursu na stronie konkursowej.
Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później niż w
terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
Decyzje Organizatora w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne i będą przekazane
Uczestnikom w odpowiedzi również drogą e-mail.
§ 6.
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
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Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.,
dalej: „ustawa”) w związku z Konkursem, w szczególności na potrzeby przeprowadzenia
Konkursu oraz powiadomienia Uczestnika o przyznaniu nagrody. Dane osobowe mogą być
również przetwarzane na podstawie i w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów
prawa.
Dodatkowo Uczestnik może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych
osobowych w celach marketingowych oraz na udostępnianie ich w celach marketingowych
podmiotom bezpośrednio współpracującym z Organizatorem. Uczestnik może też wyrazić zgodę
na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych w celu przesyłania drogą elektroniczną
(e-mail) informacji handlowych o produktach i usługach Organizatora oraz podmiotów
bezpośrednio współpracujących z Organizatorem, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
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Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz złożenia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania na warunkach określonych w ustawie. Podanie danych i
wyrażenie zgód jest dobrowolne, aczkolwiek podanie danych i wyrażenie zgody na
przetwarzanie danych w związku z Konkursem jest niezbędne do wzięcia w nim udziału.
Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez oznaczenie
poszczególnych chechbox’ów.
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z Konkursem jest
równoznaczne z wyrażeniem zgodę na publikację danych Uczestnika, tj. imienia i nazwiska, na
stronie Konkursu (www.metkotikony.pl) oraz na komunikowanie się przez Organizatora z
Uczestnikiem w związku z Konkursem poprzez wiadomości e-mail.
Administratorem danych osobowych jest właściciel marki Pralniomaty Hi’Shine, spółka pod firmą
Pralniomaty sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-676), przy ul. Postępu 21, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 519267,
NIP 5213678326.
§ 7.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin dostępny będzie w siedzibie Organizatora oraz na stronie
www.metkotikony.pl.
2. Uczestnik Konkursu akceptuje treść niniejszego Regulaminu poprzez oznaczenie checkbox’u,
zgodnie z § 2 ust. 3 lit c) Regulaminu, co oznacza, że Uczestnik zapoznał się z jego treścią.
Akceptacja treści Regulaminu jest niezbędna do wzięcia udziału w Konkursie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika Konkursu, wobec którego stwierdzono
naruszenie niniejszego Regulaminu, w tym gdy zgłoszenie Uczestnika narusza § 2 ust. 3
Regulaminu.
4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji postanowień
Regulaminu, które każdorazowo zostaną opublikowane na stronie www.metkotikony.pl,
z zastrzeżeniem że dokonane zmiany nie wpłyną na prawa Uczestników Konkursu nabyte na
podstawie Regulaminu przed dokonaniem zmiany.

