Regulamin konkursu „Możesz być kim chcesz!”
§1 Postanowienia ogólne
1.

Organizatorem konkursu „Możesz być kim chcesz!” zwanego dalej „Konkursem” jest Egurrola Dance
Studio Agustin Egurrola, z miejscem prowadzenia działalności Warszawa (02-089), ul. Żwirki i Wigury
99A, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 5251340026.

2.

Konkurs trwa od 11 listopada 2017, a jego finał odbędzie się 26 listopada 2017 r., ok. godz. 15:00
podczas Światowego Festiwalu Tańca Barbie w ramach turnieju tańca Kids Challenge odbywającego się
w CH Blue City (poziom -1) w Warszawie.
§2 Założenia konkursu

1.
2.

Celem Konkursu jest wybór najciekawszej stylizacji nawiązującej do hasła „Możesz być kim chcesz”.
Uczestnicy konkursu powinny przygotować stylizację, która pokaże, kim chcą zostać w przyszłości.
§3 Warunki uczestnictwa w konkursie

1.

2.
3.

Warunkiem wzięcia udział w konkursie jest opublikowanie na portalu Facebooku zdjęcia lub filmu (do
30 sekund) obrazującego stylizację, która nawiązuje do tytułu konkursu. Udostępnione materiały
muszą być oznaczone #konkursBarbie i muszę mieć „publiczne” ustawienia prywatności.
Do finału podczas turnieju tańca Kids Challenge zakwalifikowanych zostanie 20 osób, których
zdjęcie/film zostanie wybrane przez komisję Egurrola Dance Studio.
W konkursie mogą wziąć udział osoby w wieku 3-15 lat. Dzieci do 13 r.ż. mogą uczestniczyć w nim
publikując zdjęcie konkursowe tylko za pośrednictwem profilu Rodzica lub Opiekuna Prawnego.

4.
5.

Wszyscy uczestnicy muszą posiadać zgodę Rodzica lub Opiekuna Prawnego na udział w konkursie.
Zgłoszenie do konkursu jest tożsame z wyrażeniem zgody na nieodpłatne rozpowszechnianie
materiałów udostępnionych przez uczestnika konkursu poprzez ich publikację na stronach
internetowych oraz profilach społecznościowych Egurrola Dance Studio .
§4 Jury

1.
2.

W skład Jury wchodzą przedstawiciele Egurrola Dance Studio oraz przedstawiciele firmy Mattel.
Podczas finału w czasie Światowego Festiwalu Tańca Barbie organizowanego w ramach turnieju tańca
Kids Challenge jury wybierze 3 najciekawsze i najbardziej oryginalne stylizacje. Ocenie podlegać będzie
strój, charakteryzacja i prezentacja.
§4 Wyniki konkursu

1.

Wyniki zostaną ogłoszone przez osobę prowadzącą konkurs zaraz po zakończeniu wszystkich
prezentacji konkursowych.
§5 Nagrody

1.
2.

Organizator przewiduje 3 nagrody główne oraz drobne upominki dla wszystkich uczestników, którzy
wezmą udział w finale konkursu „Możesz być kim chcesz”.
W żadnym wypadku nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
§6 Ochrona danych osobowych

1.
2.
3.
4.
5.

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Organizatora w celu organizacji i
prowadzenia Konkursu.
Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu uczestniczenia
w Konkursie.
Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do danych osobowych oraz ich poprawiania, a także prawo do
wycofania swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
§8 Reklamacje

1.

Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie Organizatorowi
w formie:
a)
b)
c)

poczty elektronicznej na adres: studio@egurrola.pl
pisemnie na adres: Egurrola Dance Studio z siedzibą w Warszawie (02-089), ul. Żwirki
i Wigury 99A, z dopiskiem „Konkurs - reklamacja”.
pisemnie w siedzibie szkoły tańca Egurrola Dance Studio, do której Uczestnik Konkursu
uczęszcza na zajęcia.

2.

Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika Konkursu, jak
również opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

3.

Wszystkie reklamacje rozpatrywane będą w terminie do 14 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi.

4.

Organizator powiadomi Uczestnika Konkursu o swojej decyzji niezwłocznie w przedmiocie reklamacji
listownie, na adres podany w reklamacji lub, w przypadku reklamacji wysłanych na adres e-mail, pocztą
elektroniczną, na adres e-mail podany w reklamacji.
§9 Postanowienia końcowe

1.
2.
3.

4.
5.
6.

Pełna treść niniejszego Regulaminu będzie dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronie
www.egurrola.com.
Podstawowe zasady Konkurs zawarte będą w materiałach informacyjnych dystrybuowanych w związku
z Konkursem.
Podczas trwania Konkursu, informacje dotyczące jej zasad i warunków uczestnictwa lub inne
z nią związane uzyskać będzie można pod numerem telefonu infolinii: 601 20 20 20. Koszt połączenia:
zgodnie z cennikiem operatora.
Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe dotyczące Konkursu mają wyłącznie charakter
informacyjny.
Wszelkie ewentualne spory lub roszczenia podnoszone przez Uczestników w związku
z Konkursem rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie
obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.

