
 

Regulamin konkursu Revitallaser “Metamorfoza z Revitallaser” 

 
§1 ZASADY OGÓLNE 

1. Organizatorem Konkursu „Metamorfoza z Revitallaser” jest: Karmela Klimkiewicz, ul.         
Długa 21, 59-540 Lubiechowa NIP: 6112728454 

2. Nagrody w Konkursie zapewnia Organizator. 

§2 SŁOWNIK POJĘĆ 

1. Strona WWW – oficjalna strona Organizatora – http://revitallaser.pl/konkurs 
2. Uczestnik – osoba, która wzięła udział w konkursie. 
3. Konkurs – konkurs, którego dotyczy niniejszy regulamin. 
4. Komisja – Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora. 

§3 REGULAMIN 

1. Regulamin Konkursu „Metamorfoza z Revitallaser”, zwany dalej Regulaminem, określa         
zasady i warunki uczestnictwa w niniejszym Konkursie. 

2. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień         
niniejszego Regulaminu w każdym czasie, poprzez zamieszczenie na stronach serwisu          
zmienionego, jednolitego tekstu Regulaminu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo anulowania Konkursu bez podania przyczyny. 
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki niedopełnienia przez         

Uczestnika jakichkolwiek obowiązków, o których mowa w Regulaminie. 
5. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym       

Uczestnikom Konkursu na stronie http://revitallaser.pl/konkurs  

§4 CZAS TRWANIA KONKURSU 

1. Konkurs rozpoczyna się dnia 22.07.2019 r. i kończy 11.08.2019 r. o godz. 23:59. 
2. W konkursie wygrywa 3 osoby. Zwycięzca zostanie ogłoszony 12.08.2019 r. 

§5 KOMISJA KONKURSOWA 

1. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i                 
zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. Z 2004 r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.)                  
i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej             
ustawy. 

2. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w           
celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób          
biorących w nim udział i wyboru Zwycięzców Konkursu, Organizator powoła komisję           
konkursową (dalej „Komisja”). W skład Komisji wejdą 3 osoby wskazane przez           
Organizatora. 
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§6 WARUNKI WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE 

1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, mieszkające na terytorium          
Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną          
zdolność do czynności prawnych. 

2. Prawdziwe dane osobowe podane Uczestnika konkursu, który w nim zwycięży są           
warunkiem otrzymania ewentualnej nagrody. 

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele           
Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i          
prowadzeniu Konkursu, a także osoby współpracujące ze wskazanymi powyżej         
podmiotami w sposób stały, na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich             
najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i          
osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia. 

4. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne.            
Osoba, która przystąpiła do Konkursu (dalej „Uczestnik”), jest związana warunkami          
niniejszego Regulaminu. 

5. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest pełnoletność Uczestnika. 

§7 ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU 

1. Organizator przeprowadza „Konkurs” na stronie konkursowej, dostępnej pod adresem:         
http://revitallaser.pl/konkurs  

2. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien:  
I. Zapisać się na bezpłatne konsultacje, które odbędą się w dniach:          

02.08.-11.08.2019 r. poprzez formularz dostępny na stronie internetowej:        
http://revitallaser.pl/konkurs 

II. Udzielić odpowiedzi na pytanie konkursowe „Kiedy czuję się piękna, to…” 
III. Odwiedzić Klinikę w Lublinie w dniach 02.08.-11.08.2019 r. i skorzystać z           

bezpłatnych konsultacji. 
3. Jeden uczestnik może dodać jedną odpowiedź i jednocześnie może wygrać tylko jedną            

nagrodę. 
4. Odpowiedzi zgłaszane w Konkursie nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, w             

tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm            
obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za          
wulgarne i obraźliwe, obrażających uczucia innych osób itp. 

5. Zgłaszając swój udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę, aby jego „Imię” oraz            
„Odpowiedź” zostały umieszczone na stronie i fanpage’u Revitallaser i/lub zostały          
wykorzystane w inny sposób określony w niniejszym Regulaminie, w celach związanych           
z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu. 

6. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu Konkursu i wyrażeniem           
zgody przez Uczestnika na przeniesienie autorskich praw majątkowych zgłoszonej do          
Konkursu wypowiedzi na Organizatora oraz na jego publikację. Komisja Konkursowa,          
dokona oceny zgłoszeń́, uwzględniając w szczególności ich oryginalność́, kierując się          
subiektywną opinią i wyłoni 3 zwycięskie zgłoszenie, które zostaną wyróżnione Nagrodą           
(dalej: „Nagroda”). 

7. W przypadku nieodebrania nagrody lub braku możliwości skontaktowania się ze          
zwycięzcą w ciągu 30 dni od przyznania nagrody może ona zostać przeznaczona na             
wybrany przez Organizatora cel. 
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8. Nie jest możliwe wypłacenie Zwycięzcom Konkursu równowartości nagrody w gotówce,          
ani przeniesienie praw do nagrody na inną osobę, z zastrzeżeniem § 8 ust. 4. 

 

§8 NAGRODY 

1. Nagrodami w konkursie są: 3 vouchery o wartości łącznej 3.000 zł brutto na zabiegi z               
kategorii modelowanie sylwetki lub laseroterapia. 

2. W stosunku do Nagrody, ustala się dodatkowo nagrodę pieniężną w wysokości 11,11 %             
wartości Nagrody w zaokrągleniu do pełnych złotych. Zwycięzca wyraża zgodę, aby           
nagroda pieniężna została przekazana na poczet należnego podatku dochodowego od          
osób fizycznych, którego płatnikiem jest Fundator. Dodatkowa nagroda pieniężna         
zostanie przekazana na poczet zryczałtowanego podatku, o którym mowa art. 30 ust. 1             
pkt. 2 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych.               
Kwota podatku, o którym mowa powyżej zostanie odprowadzona do właściwego urzędu           
skarbowego. Uczestnik nie jest uprawniony do żądania do wypłaty dodatkowej nagrody           
pieniężnej. 

3. Zaproszenie nie łączy się z innymi aktualnie trwającymi promocjami. Nie może zostać            
wymienione na ekwiwalent pieniężny. 

4. Każdy Uczestnik w czasie trwania konkursu może wygrać tylko jedną nagrodę. 
5. Komisja konkursowa, mając na uwadze oryginalność i kierując się subiektywną opinią,           

wyznaczy zwycięzców oraz przyzna Nagrody. 
6. Zwycięzca Konkursu, który otrzymał prawo do Nagrody zostanie poinformowany przez          

Organizatora za pomocą oznaczenia pod postem konkursowym, wykorzystując dane         
podane podczas wysyłania zgłoszenia konkursowego, o sposobie, terminie i miejscu          
odbioru Nagrody. Zwycięzca konkursu zobowiązuje się do udokumentowania wyników         
swojej metamorfozy (zdjęcie przed, w trakcie, po oraz ewentualne zdjęcia          
przygotowywanych posiłków) oraz do udostępnienia tych materiałów Organizatorowi. 

§9 PRAWO DO WYKORZYSTANIA UTWORÓW NAGRODZONYCH W KONKURSIE 

1. Z chwilą wydania Nagrody, Zwycięzca udziela Organizatorowi i Fundatorowi na okres           
10 lat niewyłącznej licencji na korzystanie z Fotografii na całym świecie na            
następujących polach eksploatacji: : 

● rozpowszechnianie, w tym publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, 
● odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie (przy pomocy jakichkolwiek        

środków technicznych, niezależnie od standardu, systemu lub formatu), 
● publiczne udostępnianie w Internecie, w tym w taki sposób, aby każdy mógł            

mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie lub w miejscu albo w czasie przez                
siebie wybranym, w przypadku wytworzenia egzemplarzy Odpowiedzi       
udzielona licencja obejmuje wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem         
takich egzemplarzy. 

● trwałe lub czasowe zwielokrotnianie Odpowiedzi w całości lub w części          
jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie dla celów jej wytworzenia i           
rozpowszechniania w sposób wskazany powyżej, w tym wytworzenia        
egzemplarzy dowolną techniką, taką jak technika zapisu magnetycznego lub         
techniką cyfrową, 



 

Licencja obejmuje wykorzystanie Fotografii do celów marketingowych. Fotografie mogą być          
wykorzystane w postaci opracowania, we fragmentach, jak też w połączeniu z innymi            
utworami lub artystycznymi wykonaniami. Licencja uprawnia Organizatora i Fundatora do          
udzielenia sublicencji. Poza Nagrodą Zwycięzca nie ma prawa do wynagrodzenia za           
udzielenie powyższej licencji. Ponadto Zwycięzca z chwilą otrzymania Nagrody udziela          
Organizatorowi i Fundatorowi nieodpłatnej i nieodwołalnej zgody na wykorzystanie jego          
wizerunku utrwalonego na Fotografii w całym zakresie w jakim udziela powyżej opisanej            
licencji. 

 
§10 PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników,           
których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem          
Konkursu, w szczególności Uczestników, którzy: 

○ nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie; 
○ wykorzystują różne aliasy (dodatkowe adresy) tego samego konta poczty         

elektronicznej do występowania w imieniu/zgłaszania różnych Uczestników; 
○ umieszczają treści nieobyczajne lub naruszające prawa osób trzecich, stosujące         

wulgaryzmy, używające treści obrażające mniejszości narodowe, seksualne i        
przekonania religijne, seksistowskie. 

2. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie,          
Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem poprzez wskazane przez niego          
sposoby komunikacji (np. prowadzić korespondencję mailową); podczas takiego kontaktu         
Organizator może oczekiwać od Uczestnika podania szczegółowych informacji        
dotyczących jego udziału w Konkursie. 

 

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i          
reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są        
postanowienia niniejszego Regulaminu. 

2. Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Konkursu na stronie:           
http://revitallaser.pl/ 

3. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się z organizatorem           
pod adresem e-mail revitallaser.konkurs@gmail.com  

4. Uczestnik, poprzez udział w Konkursie, akceptuje niniejszy Regulamin i nie musi w inny             
sposób wyrażać na niego zgody. 
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