
REGULAMIN KONKURSU 
„Chantarelle w podroży” 

 
 

Artykuł 1 
Postanowienia ogólne 

1. Prof.Cosmetica Sp. z o.o., zwany w dalszej części Regulaminu „Organizatorem Konkursu”, ogłasza 
niniejszym zasady konkursu o nazwie „Chantarelle w podróży”, zwanego w dalszej części Regulaminu 
„Konkursem”.  
2. Informacje o Konkursie, jego zasadach i nagrodach w nim przewidzianych będą umieszczone na 
profilu Organizatora @chantarelle_polska w aplikacji Instagram oraz na stronie internetowej 
www.chantarelle.pl. 
3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, 
administrowany, ani też tworzony we współpracy z Serwisem Instagram. Wszelkie pytania, komentarze 
oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym 
wypadku do właściciela czy administratora Serwisu Instagram®. Wszelkie dane osobowe i informacje 
przekazywane przez uczestników w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi, a nie 
właścicielowi czy administratorowi Serwisu Instagram. Organizator zwalnia w całości serwis Instagram 
od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników wynikającej z Konkursu. 
4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią 
promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną grą losową przewidzianą w ustawie z 
dnia z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 612). 
5. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestniczenia w Konkursie, rodzaj nagród, sposób ich uzyskania 
i przekazania Laureatom Konkursu.  
6. Niniejszy Regulamin będzie dostępny na stronie internetowej www.chantarelle.pl oraz w siedzibie 
Organizatora Konkursu w czasie trwania Konkursu.  
7. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko i 
miasto lub nazwa firmy i miasto) w zakresie niezbędnym dla potrzeb niniejszego Konkursu. Osoby 
niepełnoletnie, które zamierzają wziąć udział w konkursie, zobowiązane są do przedłożenia zgody – 
podpisanej przez rodziców/opiekunów prawnych – na przetwarzanie ich danych osobowych w 
zakresie, o którym mowa powyżej. 
8. Uczestnicy Konkursu w przypadku, gdy zostaną Laureatami Konkursu, wyrażają zgodę na 
zamieszczenie swoich danych osobowych na profilu Organizatora w aplikacji Instagram i na stronie 
internetowej www.chantarelle.pl.  
9. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 
roku o ochronie danych osobowych, dla celów przeprowadzenia Konkursu.  
10. Administratorem danych osobowych jest "PROF.COSMETICA" Sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach 
ul. Sierakowska 29, 05-092 Łomianki, KRS: 0000225079, NIP: 1132519019, REGON: 015848974. 

 
Artykuł 2 

Uczestnicy Konkursu 
1. Prawo do udziału w Konkursie mają wszystkie osoby, które opublikują na swoim profilu na 
Instagramie zdjęcie lub film wideo z dowolnym kosmetykiem CHANTARELLE w wybranej aranżacji - 
wakacyjnej, podróżniczej, plenerowej. Na opublikowanym zdjęciu lub filmiku należy oznaczyć profil 
@chantarelle_polska oraz dodać hasztag: #KonkursChantarelle 

 
Artykuł 3 

Zasady Konkursu. Nagrody 
1. Konkurs rozpocznie się 30.06.2021 r., a zakończy 30.09.2021r. 

http://www.chantarelle.pl/
http://www.chantarelle.pl/
http://www.chantarelle.pl/
https://www.instagram.com/explore/tags/arkanacosmetics/


2. Laureatami Konkursu zostaje sześć osób, których zdjęcie lub film wideo wybierze Jury Organizatora 
Konkursu. Oceniane są takie cechy jak oryginalność, pomysłowość, estetyka. Zdjęcia lub filmy 
umieszczane po dniu 30.09.2021 r. oraz nieoznaczone zgodnie z punktem 1 art. 2 nie będą brane pod 
uwagę. 
3. Jury Organizatora Konkursu wybierze Laureatów Konkursu po jego zakończeniu tj. do 10.10.2021 r. 
4. Laureatom zostanie przyznanych sześć takich samych nagród: 
- kosmetyki Chantarelle do wartości 500 zł brutto - dowolnie wybrane przez Laureata.  
5. Informacja o Laureatach Konkursu zostanie zamieszczona 10.10.2021 r. na stronie internetowej 
www.chantarelle.pl i na profilach Organizatora Konkursu w portalu Instagram. 
6. Przekazanie nagród Laureatom Konkursu nastąpi za pośrednictwem poczty, w terminie 14 dni od 
daty przyznania im Nagród. Za opóźnienia wynikłe z przyczyn leżących po stronie poczty, Organizator 
Konkursu nie odpowiada.  
7. Laureat Konkursu spełniający przesłanki określone w niniejszym regulaminie ma prawo tylko do 
jednej nagrody. 
8. Laureaci Konkursu nie mają prawa do żądania wypłaty pieniężnego ekwiwalentu nagrody.  

  
 

Artykuł 4 
Reklamacje 

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z nagrodami i przeprowadzeniem Konkursu należy składać 
do Organizatora Konkursu w terminie 14 dni od daty zaistnienia przyczyny reklamacji, bezpośrednio 
do siedziby organizatora lub listem poleconym na adres ul. Sierakowska29, 05-092 Łomianki (w tym 
przypadku decyduje data stempla pocztowego).  
2. Reklamacje przesłane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.  
3. Opisane wyżej reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora Konkursu w terminie 30 dni od 
daty ich otrzymania.  
4. Decyzja Organizatora Konkursu w sprawie reklamacji będzie ostateczna.  

 
Artykuł 5 

Przechowywanie dokumentacji 
Dokumentacja związana z przeprowadzeniem Konkursu przechowywana będzie przez Organizatora 
Konkursu przez okres 1 roku od daty przyznania nagród, poza dokumentacją, która zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa musi być przechowywana przez dłuższy, określony tymi przepisami, 
okres czasu.  
 
Łomianki, dnia 30.06.2021r.  
 

 

http://www.chantarelle.pl/

