
REGULAMIN KONKURSU 

„Pielęgnacja twarzy z Viankiem” 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Pielęgnacja twarzy z 

Viankiem” (dalej zwanego „Konkursem”) jest Agnieszka Szajda, 
autorka bloga http://bibaba.pl/ (zwana dalej „Organizatorem”). 

1.2. Sponsorem nagród w konkursie jest SYLEVCO – producent 
kosmetyków naturalnych (zwany dalej „Sponsorem”). 

1.3. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym 
regulaminem (dalej zwanym „Regulaminem”) i zgodnie z 
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

1.4. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej 
http://bibaba.pl/pielegnacja-twarzy-z-viankiem-konkurs/ 

1.5. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba 
fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, 
zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 
 

2. CZAS TRWANIA KONKURSU 
2.1. Konkurs będzie przeprowadzony na stronie http://bibaba.pl/. Ogłoszenie o 

konkursie ukaże się w dniu 20.07.2017r. na stronie internetowej 
http://bibaba.pl/pielegnacja-twarzy-z-viankiem-konkurs/ 

2.2. Konkurs będzie trwał w dniach od 20.07.2017r. do 31.07.2017r. i tylko w tym 
okresie można dokonywać zgłoszeń do Konkursu („Okres Konkursu”). 

2.3. Lista laureatów konkursu zostanie ogłoszona na stronie internetowej 
http://bibaba.pl/pielegnacja-twarzy-z-viankiem-konkurs/ w terminie 
nie później niż do dnia 07.08.2017r.  
 

3. PRZEBIEG KONKURSU 
3.1. W celu wzięcia udziału w Konkursie uczestnik powinien w Okresie Konkursu: 

1) wypełnić formularz konkursowy  znajdujący się na stronie internetowej 
http://bibaba.pl/pielegnacja-twarzy-z-viankiem-konkurs/, w tym 
zaakceptować regulamin, 

2) wykonać zadanie konkursowe polegające na udzieleniu 
odpowiedzi składającej się z maksymalnie 5 zdań na znajdujące 
się w formularzu konkursowym otwarte pytanie konkursowe 
„Którą z roślin najbardziej cenisz w kosmetyce i dlaczego” i 
wysłać za pomocą formularza konkursowego (dalej zwanej 
„Odpowiedzią”), 

3) udostępnić w dowolny sposób informację o Konkursie i w 
formularzu konkursowym podać link do udostępnienia, 

4) przesłać formularz konkursowy do Organizatora za pomocą 
przycisku „SUBMIT”. 

3.2. Prawidłowe wykonanie wszystkich czynności wskazanych w pkt 3.1 
powyżej uważa się za zgłoszenie udziału uczestnika w Konkursie. 



3.3. Jeden uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz, tj., 
może przesłać tylko jedno zgłoszenie do Konkursu i może wygrać 
tylko jedną nagrodę. 

3.4. Odpowiedzi na zadanie konkursowe powinny być unikalnymi 
treściami, stworzonymi przez uczestnika specjalnie na potrzeby 
Konkursu. W szczególności Odpowiedzi nie mogą być publikowane w 
innych serwisach internetowych ani być zgłaszane do innych 
konkursów. Treść Odpowiedzi nie może naruszać przepisów 
powszechnie obowiązującego prawa ani praw osób trzecich, jak 
również nie może zawierać zwrotów powszechnie uznanych za 
obelżywe. Odpowiedzi na zadanie konkursowe nie spełniające 
wymogów Regulaminu będą wykluczane z Konkursu przez 
Organizatora. 

3.5. Organizator, spośród wszystkich zgłoszeń do Konkursu, wybierze 3 
najlepsze Odpowiedzi. Uczestnicy – autorzy Odpowiedzi, które 
Organizator uzna za najlepsze, są laureatami Konkursu. 

3.6. Przy wyborze najlepszych Odpowiedzi Organizator będzie się 
kierować własnym uznaniem, biorąc pod uwagę walory artystyczne 
Odpowiedzi, w szczególności oryginalność i pomysłowość 
uczestnika – autora Odpowiedzi, oraz adekwatność Odpowiedzi do 
tematu zadania konkursowego. Decyzja Organizatora jest 
ostateczna. Nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń. 
 

4. PRAWA AUTORSKIE. DANE OSOBOWE 
4.1. Uczestnik niniejszym oświadcza, że: (i) jest jedynym autorem 

Odpowiedzi zgłoszonej przez niego do Konkursu; (ii) Odpowiedź nie 
narusza praw osób trzecich; (iii) przysługują mu wyłączne i niczym 
nieograniczone autorskie prawa majątkowe do Odpowiedzi; (iv) 
Odpowiedź nie stanowi opracowania w rozumieniu ustawy z dnia 4 
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

4.2. Odpowiedzi nie będą nigdzie publikowane. 
4.3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że w razie wygranej przekazuje 

Organizatorowi swoje dane osobowe tj. imię, nazwisko oraz adres do 
korespondencji, które są niezbędne do przekazania nagrody. Dane te 
zostaną następnie przekazane Sponsorowi i zostaną wykorzystane 
wyłącznie w celu przekazania nagrody. Nie będą one udostępniane 
innym podmiotom. Ich podanie jest dobrowolne, ale konieczne w celu 
odebrania nagrody. 
 

5. NAGRODY 
5.1. Nagrodami przeznaczonymi dla laureatów Konkursu są 3 zestawy 

kosmetyków do twarzy Vianek: 
a) zestaw fioletowy (w skład którego wchodzi enzymatyczny żel 

myjący do twarzy, wzmacniający krem do twarzy na dzień i 
wzmacniająca maseczka do twarzy), 



b) zestaw różowy (zawierający łagodzącą emulsję myjącą do twarzy, 
łagodzący krem do twarzy na noc i łagodzącą maseczkę do 
twarzy), 

c) zestaw zielony (składający się z normalizującego żelu myjącego 
do twarzy, normalizującego kremu do twarzy na dzień i 
normalizującej maseczki do twarzy). 

5.2. Organizator oświadcza, że suma wartości nagród przewidzianych w 
ramach niniejszego konkursu nie przekracza kwoty 760 złotych, o 
której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o 
podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 roku Nr 90 
poz. 416 z późniejszymi zmianami) a więc nagrody przewidziane w 
Konkursie są wolne od podatku dochodowego. 

5.3. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem strony 
internetowej http://bibaba.pl/pielegnacja-twarzy-z-viankiem-konkurs/ w 
terminie nie później niż do dnia 07.08.2017r.  

5.4. Laureatowi przysługuje nagroda w postaci jednego zestawu 
kosmetyków do twarzy Vianek wskazanego w formularzu 
konkursowym. 

5.5. Laureat w ciągu 3 dni od daty ogłoszenia wyników zobowiązany jest 
do wysłanie maila na adres agnieszka@bibaba.pl z adresem do 
korespondencji, na który zostanie przesłana nagroda przez 
Sponsora. 

5.6. W przypadku gdy laureat nie dotrzyma terminu przesłania adresu do 
wysyłki nagrody, jego prawo do nagrody wygasa. W tym wypadku 
zostanie wyłoniony nowy laureat. 

5.7. Sponsor wyśle nagrody do laureatów w ciągu 7 dni od otrzymania 
adresów do korespondencji laureatów od Organizatora, jednak nie 
później niż dnia 25.08.2017r. 

5.8. Organizator zastrzega, że nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na ich 
równowartość pieniężną.   


