REGULAMIN KONKURSU JESIENIA MOŻESZ BYĆ BELLA
Dziennik Toruński Nowości
§1.WSTĘP
1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu sponsorowanego przez
Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. pt.:”Jesienią możesz być bella”.
2. Zgłoszenia w formie fotografii przedstawiające temat :”Jesienią możesz być bella” są
przyjmowane drogą mailową na adres konkurs@expressmedia.pl od dnia 25 sierpnia 2015
roku do 22 września 2015 roku, do godz. 12:00

§2.ORGANIZATOR
1. Organizatorem konkursu jest firma: Express Media Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul.
Warszawska 13, 85-058 Bydgoszcz, wydawca „Nowości-Dziennik Toruński”,
reprezentowana przez dr Tomasza Wojciekiewicza – Prezesa Zarządu
§3.ETAPY KONKURSU
1. Zgłoszenia autorskich fotografii, przedstawiające kobiety pełnoletnie w stylizacji jesiennej
przyjmowane drogą mailową na adres konkurs@expressmedia.pl od dnia 25 sierpnia
2015 roku do 22 września 2015 roku, do godz. 12:00
2. Podczas trwania konkursu, fotografie spełniające kryteria będą publikowane na stronach
Organizatora www.nowosci.com.pl oraz www.miastakobiet.pl
3. Ogłoszenie wyników nastąpi 29 września w Nowości-Dziennik Toruński, w miesięczniku
Miasta Kobiet oraz Facebook Nowości i Facebook Miasta Kobiet.
4. Zostaną wyłonione trzy miejsca i nagrodzonych 6 osób
- nagroda główna – weekendowy wyjazd do SPA oraz voucher na zakupy do centrum
handlowego o wartości 500 zł.
- II miejsce (dwa nagrodzone zdjęcia): kolacja dla dwojga oraz voucher na zakupy do
centrum handlowego o wartości 300 zł.
- III miejsce (3 nagrodzone zdjęcia): voucher na zakupy do centrum handlowego o wartości
200 zł.
Dodatkowo Sponsor przyznaje nagrody dla każdego wyróżnionego miejsca w postaci
pakietów promocyjnych produktów Fundatora.
W skład pakietów produktowych wchodzą:
1. Bella Panty Intima M 20szt.
2. Bella Panty Intima M Silk Extract 20szt.
3. Bella Panty Intima M Deo fresh 20szt.
4. Bella Panty Intima L 20szt.
5. Bella Herbs Podpaski z babką lancetowatą 12szt.

6. Wkładki Herbs z werbeną 18szt
7. Chusteczki do higieny intymnej Bella 10szt.
8. Płatki kosmetyczne okrągłe 70szt.
9. Płatki kosmetyczne duże kwadratowe 50szt.
10. Patyczki do makijażu Make Up Bella 72+12szt.
11. Bella Perfecta Ultra Blue 20szt.
12. Bella Perfecta Ultra Rose 20szt.
13. Bella Perfecta Ultra Night Extra Soft 14szt.
14. Bella Perfecta Ultra Green 20szt.
15. Bella Perfecta Ultra Violet 20szt.
16. Bella Tampo Premium Comfort Regulat 16szt.

§4.ZASADY KONKURSU
1. Aby wziąć udział w konkursie, należy:
- przesłać wiadomość na adres mailowy konkurs@expressmedia.pl w dniach 25 sierpnia
2015 roku do 22 września 2015 roku zawierającą autorską fotografię z przedstawieniem
bohaterki w jesiennej stylizacji. Wiadomość mailowa powinna zawierać imię, nazwisko,
telefon kontaktowy.
2. Jesienna stylizacja przedstawiona na fotografiach może dotyczyć: sezonowych
stylizacji modowych, trendów w makijażu, przygotowań do chłodniejszych dni,
pożegnania letniej pory roku.
3. Fotografie powinny być dobrej rozdzielczości, min. 300 dpi, w rozszerzeniu JPG, wyraźne i
zgodne z tematem konkursu.
4. Zgłoszenia do konkursu są przyjmowane wyłącznie w postaci zdjęć w formacie jpg.
5. Przesłanie zgłoszenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie, utrwalanie,
obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż
zdjęcia mogą zostać wykorzystane na wszelkich polach eksploatacji, w szczególności mogą
być opublikowane w produktach wydawniczych Express Media sp. z o.o.
6. Zgłoszenia są przyjmowane wyłącznie od osób pełnoletnich.
7. Nagrodzone zdjęcia zostaną wybrane powołaną w tym celu komisję. W skład komisji
wchodzą: Marta Murawska – przedstawiciel Fundatora nagród- Toruńskie Zakłady
Materiałów Opatrunkowych S.A., Bogusława Mańkowska – Key acount Menager Express
Media sp. z o.o., Elżbieta Franckiewicz – marketing specialist Express Media sp. z o.o.,
Aleksandra Olczak marketing specialist Express Media sp. z o.o.
8. Komisja po wyborze zwycięskich fotografii skontaktuje się drogą telefoniczną z autorami w
celu przekazania nagrody.
9. Poprzez zwrot „autorskie zdjęcie” Organizator rozumie, fotografie wykonane przez osobę
zgłaszającą się do konkursu, nie mogą to być zdjęcie pobrane z Internetu.

§5 UWAGI
1. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne ze zgodą publikacji i obróbki zdjęcia wraz

z opatrzeniem zdjęcia imieniem i nazwiskiem jego autora.
2. Administratorem danych osobowych Konkursu jest jego Organizator. Dane osobowe będa
przetwarzane w celu realizacji Konkursu oraz postanowień jego Regulaminu, a takze do
pózniejszego wykorzystania w celach podatkowych oraz marketingowych, zgodnie z ustawa
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002., Nr 101, poz. 926).
3. Organizator zastrzega sobie prawo do nie publikacji fotografii, które przedstawiają
fotografię niezgodną z tematem konkursu.
4. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz Fundatora nagród oraz
członkowie ich najbliższej rodziny
5. Organizator zastrzega sobie prawo do nie publikacji fotografii, która była wcześniej
gdziekolwiek publikowana lub brała udział w jakimkolwiek procesie konkursowym.
§6. REKLAMACJE
1. Ewentualne reklamacje dotyczące konkursu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres
Organizatorów z dopiskiem „Konkurs jesienią możesz być bella” w terminie 7 dni od dnia
zakończenia konkursu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).
Nowości – Dziennik Toruński, ul. Podmurna 31, 87-100 Toruń
2. Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.
3. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatorów wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania.
§7. DODATKOWE ZAPISY ORGANIZATORA
1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za:
a) problemy w funkcjonowaniu konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których
Organizatorzy przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie
mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów z funkcjonowaniem systemu SMS,
aplikacji Facebook.com, problemów związanych z siecią GSM lub związanych ze zdarzeniami
losowymi o charakterze siły wyższej;
c) udział w konkursie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym
spowodowane.
d) wymuszone czynnikami zewnętrznymi zmiany w terminach poszczególnych etapów plebiscytu.
O ewentualnych zmianach terminów Organizatorzy zobowiązuje się na bieżąco informować
uczestniczki akcji oraz głosujących na łamach „Nowości”.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów
prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i
zgodne z przepisami przeprowadzenie plebiscytu.
§8. DOSTĘPNOŚĆ REGULAMINU
1. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora Nowości –
Dziennik Toruński, ul. Podmurna 31, 87-100 Toruń oraz pod adresem www.nowosci.com.pl

