Regulamin konkursu „Historia Kobiecej Mocy”

§1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) jest regulaminem konkursu „Historia Kobiecej
Mocy” (zwanego dalej „Konkursem”).
2. Organizatorem Konkursu jest „Kobiecy Challenge”, Portal Polski Obserwator w Niemczech zwane
dalej „Organizatorem”.
3. Przyjmowanie zgłoszeń będzie trwać od 25.08.2019 roku do 25.09.2019 roku włącznie.
4. Sponsorzy konkursu: „Kobiecy Challenge”, Anna Malczewska, Monika Przepióra DuoLife i Via
Virginia.
5. Ambasadorką konkursu jest Katarzyna Lubina.

§2 Uczestnictwo w Konkursie
1. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia kobieta, która nie ma przeciwskazań zdrowotnych do
udziału w nim.
2. Uczestnikami konkursu nie mogą być organizatorzy ani ich najbliższa rodzina.

§3 Zasady uczestnictwa w Konkursie
1. Aby wziąć udział w Konkursie należy opisać swoją emigracyjną historię, która przedstawia wygraną
walkę z przeciwnościami losu i pokazuje, że siła jest kobietą i przesłać ją na adres:
kobiecychallenge@gmail.com
2. Zgłoszenie do Konkursu oznacza akceptację przez Uczestniczkę warunków niniejszego Regulaminu,
który jest jedynym dokumentem i źródłem zasad Konkursu.

§4 Zasady wyłonienia Zwycięzcy oraz nagrody
1. Historie będą oceniane przez jury w składzie: Izabela Tomiczek-Pitlok i Aneta Stefaniak z
„Kobiecego Challenge’u”, Anna Malczewska portal Polski Obserwator w Niemczech, Katarzyna
Lubina, Monika Przepióra DuoLife. W przypadku braku jednogłośności jury decydujący głos należy do
Izabeli Tomiczek-Pitlok i Anny Malczewskiej.
2. Nagrodę otrzyma kobieta, zwana dalej Zwyciężczynią, która spełnia warunki Regulaminu.
3. Nagrodą w Konkursie jest wizerunkowa metamorfoza obejmująca analizę kolorystyczną,
konsultację stylistki, profesjonalny makijaż, fryzurę, 2 stylizacje do sesji zdjęciowej w Rzymie w dniach
8-10.11.2019 r. Metamorfozę przeprowadza „Kobiecy Challenge”.
4. Warunkiem otrzymania nagrody jest spełnienie przez Zwyciężczynię wszystkich postanowień
niniejszego Regulaminu.

5. Zwyciężczyni Konkursu oświadcza, iż wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku do celów
marketingowych, w tym wykorzystanie ich w ewentualnych materiałach promocyjnych,
referencyjnych, naukowych czy edukacyjnych w tym publikowanych także na stronie Internetowej
Organizatora i Współorganizatorów.
6. Metamorfoza będzie utrwalana w materiałach foto/video, które pozostają własnością
Organizatora.
7. Organizator decyduje, jaką część materiałów foto i video udostępni Współorganizatorom.
8. Zwyciężczyni otrzyma wybrane przez organizatora zdjęcia z sesji w wersji cyfrowej.
9. Zwyciężczyni zobowiązuje się do uczestnictwa w metamorfozie i sesji zdjęciowej w Rzymie w
dniach 8-10.11.2019 r. Wycofanie się bądź rezygnacja uczestniczki powoduje obciążenie jej kosztami,
które musiał ponieść Organizator.
10. Zwyciężczyni wyraża zgodę na publikację przesłanej historii.
11. Organizator ma prawo do poprawy stylistycznej i redakcji tekstu zwyciężczyni.
12. Organizator zachowuje prawo do wyłonienia osób rezerwowych.
13. Organizator pokrywa koszty przelotu z Frankfurtu nad Menem do Rzymu i z powrotem, noclegu,
kolacji, obiadu i śniadania.
14. Osoby z innych krajów osobiście pokrywają koszt dojazdu do Frankfurtu nad Menem.

§5 Odbiór nagrody
1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 30.09.2019 roku.
2. Zwyciężczyni zostanie poinformowana o wygranej poprzez portal Facebook.com na profilu
„Kobiecego Challenge’u” - https://www.facebook.com/kobiecychallenge/ i mailowo.
3. Zwyciężczyni ma 1 dzień na potwierdzenie przyjęcia nagrody drogą mailową bądź poprzez portal
Facebook.com na profilu „Kobiecego Challenge’u” - https://www.facebook.com/kobiecychallenge/.
W przypadku nie potwierdzenia przyjęcia nagrody nagroda przepada.
4. Nie jest możliwa zamiana nagrody na ekwiwalent pieniężny.
5. W przypadku wygranej, imię i nazwisko Zwyciężczyni zostaną opublikowane na stronie
www.kobiecychallenge.com, https://polskiobserwator.de/ oraz na portalu facebook.com na profilu
Kobiecy Challenge - https://www.facebook.com/kobiecychallenge/, Kasia Lubina https://www.facebook.com/kati.lu.148, Polski Obserwator de https://www.facebook.com/polskiobserwator.de/.

§6 Przetwarzanie danych osobowych
1. Biorąca udział w Konkursie Uczestniczka wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.
2018 poz. 1000) przez „Kobiecy Challenge”.
2. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator.

3. Dane osobowe zbierane są na podstawie zgłoszeń przesłanych drogą mailową. Zostaną one
wykorzystane doraźnie w celu prawidłowego przeprowadzenia konkursu oraz ogłoszenia wyników.
4. Zakres zbieranych i przetwarzanych danych osobowych:
- imię
- nazwisko
- adres e-mail

§7 Postanowienia końcowe
1. Biorąc udział w Konkursie uczestniczka potwierdza, że w pełni zgadza się z regulaminem.

