
REGULAMIN KONKURSU 

“ DO YOU LOVE DESIGN?” 
 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą „DO YOU LOVE DESIGN?”, zwany dalej „Konkursem”.  
 

2. Regulamin określa w szczególności zasady, zakres i warunki uczestnictwa, czas trwania Konkursu, zasady 
ogłaszania wyników Konkursu, sposób informowania o Konkursie i jego warunkach, sposób składania 
reklamacji związanych z Konkursem.  

3. Organizatorem Konkursu jest firma Orkla Home & Personal Care (Oslo, Norwegia, nr rej. 911 161 230, 
zwana dalej „Orkla”) zwana dalej „Organizatorem”. 

4. Na terenie Polski w imieniu organizatora konkurs prowadzi Cederroth Polska S.A. z siedzibą w Radzyminie 
przy ul. Polnej 21, 05-250 Radzymin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 
KRS 0000029528, o kapitale zakładowym w wysokości: 24 144 500 złotych, NIP 521-05-23-942 zwana 
dalej „Współorganizatorem” 
 

5. Czynności związane z obsługą techniczną Konkursu prowadzi Blue Milk Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 
(02-607), przy ul. Czeczota 15/1, o numerze NIP: 951-236-38-39, Regon: 146499443, działająca w imieniu 
Organizatora, zwana dalej „Koordynatorem”. 

6. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę jej uczestnika na 
warunki Konkursu, określone niniejszym regulaminem. 

7. Konkurs jest otwarty dla każdej osoby, która chce w nim uczestniczyć (z wyjątkiem osób, o których mowa 
w § 3 Regulaminu). 

 

§ 2 Definicje 

1. Użyte w Regulaminie sformułowania mają następujące znaczenie, niezależnie od liczby pojedynczej lub 
mnogiej, w której są użyte: 

a) Dane Osobowe – dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2135.), tj. dane osobowe Uczestnika, wskazane w § 4 pkt 2 oraz w § 6 
pkt 9 Regulaminu, przetwarzane przez Organizatora wyłącznie dla celów wskazanych w Regulaminie. 

b) Jury  - Komisja składająca się z osób wytypowanych przez Organizatora i Współorganizatora. 

c) Konkurs – niniejszy Konkurs pod nazwą “ DO YOU LOVE DESIGN?” ogłoszony przez Organizatora,  
     w którym zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie spośród Uczestników zostaną wybrani przez  
    Jury Laureaci Nagród.  
 
d) Nagroda – przewidziana w Konkursie nagroda, którą uczestnik może uzyskać na zasadach określonych  
    w Regulaminie, tj. nagroda główna I stopnia, nagrody II stopnia oraz nagrody III stopnia, o których mowa  
    w §  6 pkt 2 Regulaminu. 
 
e) Regulamin – niniejszy Regulamin Konkursu, dostępny na stronie www.individualbyjordan.com. 

f) Uczestnik – osoba fizyczna, która wzięła udział w Konkursie poprzez prawidłowe wykonanie czynności 
określonych w Regulaminie, w tym dokonanie Zgłoszenia. 

g) Utwór, inaczej Praca Konkursowa – przygotowana przez Uczestnika praca, której wykonanie zgodnie z 
zasadami określonymi w Regulaminie jest jednym z warunków wzięcia udziału w Konkursie. 

h) Zgłoszenie – dokonanie czynności przez Uczestnika, określonych w § 4 oraz § 5 pkt 3 Regulaminu.  
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i) Zwycięzca – Uczestnik wybrany przez Jury i uprawniony do otrzymania Nagrody pod warunkiem 
spełnienia postanowień Regulaminu.  

§ 3 Warunki uczestnictwa w konkursie  

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba, z wyjątkiem osób wymienionych w § 3 pkt 2 Regulaminu. 

 W przypadku uczestników poniżej 18. roku życia wymagana jest zgoda rodziców lub przedstawicieli 

ustawowych. 

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora/Współorganizatora/Koordynatora, ich 
współmałżonkowie i dzieci, jak też osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym 
oraz współpracownicy Organizatora/Współorganizatora/Koordynatora, ani osoby pozostające z nim w 
stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu, 
współmałżonkowie i dzieci takich osób, jak też osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie 
domowym. 

3. Rozpoczęcie Konkursu nastąpi w dniu 11.04.2016 r. o godzinie 00:00:00, a zakończenie w dniu 
31.05.2016 r. o godzinie 23:59:59.  

§ 4 Zasady udziału w Konkursie 

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić następujące warunki: 

a) zaprojektować szczoteczkę do zębów, który to projekt należy wykonać korzystając ze specjalnie 
przygotowanego do tego celu internetowego narzędzia do projektowania udostępnionego na  stronie 
www.individualbyjordan.com w terminie, o którym mowa w  w § 3 pkt 3.  

b) dokonać Zgłoszenia udziału na  stronie www.individualbyjordan.com poprzez wypełnienie formularza 
Konkursu, podanie danych osobowych, o których mowa w § 4 pkt 2, złożenie oświadczenia o zapoznaniu się 
i akceptację niniejszego Regulaminu. Akceptacja niniejszego regulaminu oznacza zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych przez Organizatora oraz wykorzystanie podanych danych osobowych na potrzeby 
Konkursu. 

2. Uczestnik Konkursu podaje na stronie internetowej następujące dane osobowe: imię, nazwisko, płeć, 
wiek, adres e-mail. 

3. Każdy uczestnik może zaprojektować dowolną ilość szczoteczek. 

 

4. Współorganizator powołuje Jury, które wybiera 110 Prac Konkursowych i przyznaje im nagrody rzeczowe z 

czego 10 najlepszych Prac Konkursowych zostaje wysłanych do Norwegii. Spośród projektów przesłanych  do 

Norwegii z 15 krajów  zostaną wyłonione 10 projekty będące nową kolekcję szczoteczek Jordan.  Wybrane 

projekty do nowej kolekcji zostaną wyprodukowane i sprzedawane  na wielu rynkach na całym świecie. Osoba, 

której projekt szczoteczki zostanie wyprodukowany otrzyma 100 sztuk zaprojektowanych przez siebie 

szczoteczek, które nie mogą zostać przez nią odsprzedane.  

 
 

§ 5 Ochrona danych osobowych i prawa autorskie 

1. Przystępując do Konkursu, poprzez dokonanie Zgłoszenia w Konkursie, Uczestnik oświadcza, że: 

a) jest wyłącznym autorem wykonanego projektu, posiada pełne prawa autorskie majątkowe i osobiste do 

wykonanego projektu, do użytego tła bądź zdjęcia. Osobiście i samodzielnie zarządza własnymi prawami 

autorskimi, nikt inny nie jest upoważniony do reprezentowania jego praw w zakresie, o którym mowa w zd. 

1,  oraz że jego prawa do wykonanego projektu nie są w żaden sposób ograniczone ani obciążone, ponadto 

osoby trzecie nie wystąpią w stosunku do Organizatora z jakimikolwiek roszczeniami, ani żądaniami z tytułu 

udzielonej licencji oraz z tytułu wykonywania przez Organizatora przekazanych przez Uczestnika uprawnień, 
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b) osoby, których wizerunki występują na użytym własnym tle czy zdjęciu, których zgoda jest konieczna do 

ich publikacji, wyraziły jednoznaczną i wyraźną zgodę na publikację użytego tła, zdjęcia i potwierdziły, że 

publikacja ta nie naruszy ich dóbr osobistych.  

 

2. Uczestnik na każde żądanie Organizatora przedstawi, w ciągu 3 dni od przedstawienia takiego żądania, 

odpowiednie dokumenty i oświadczenia potwierdzające stan prawny, o którym mowa w § 5 punkt 1 

niniejszego Regulaminu. 

3. Z chwilą przesłania pracy na Konkurs autor projektu (Uczestnik) udziela Organizatorowi oraz Współorganizatorowi 

zgody do wykorzystywania pracy konkursowej w celu: przeprowadzenia Konkursu, oceny projektów, publikacji 

rezultatów Konkursu oraz udziela zgody na nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie wykorzystanie 

projektów dla potencjalnych przyszłych działań marketingowych i sprzedażowych w każdej kategorii firmy. 

 

4. Uczestnik przesyłając Organizatorowi projekt, ponosi odpowiedzialność w przypadku naruszenia autorskich praw 

majątkowych i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich, a w wypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę z 

jakimikolwiek roszczeniami lub żądaniami w stosunku do Organizatora z tego tytułu, zobowiązuje się zwolnić 

Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności oraz zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich. 

5. Uczestnik przenosi na Organizatora Konkursu autorskie prawa majątkowe do Pracy Konkursowej na 

następujących polach eksploatacji: 

a) utrwalanie i zwielokrotnianie Utworów za pomocą dowolnych technik drukarskich oraz wszelkich innych 

technik, w tym cyfrowych, poligraficznych; 

b) zapisywanie w pamięci komputerów oraz rozpowszechnianie w sieciach komputerowych, w tym w 

szczególności za pośrednictwem Internetu, w sieciach telewizji analogowej i cyfrowej, satelitarnej oraz 

rozpowszechnianie w ramach usług typu Video on Demand; 

c) utrwalanie i zwielokrotnianie Utworów na dowolnych nośnikach elektronicznych, magnetycznych, 

optycznych; 

d) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami - wprowadzanie do obrotu zgodnie z prawem, 

dokonywania zmian i modyfikacji Utworów; 

e) wykorzystywanie Utworów w ramach innych utworów; 

f) wykorzystywanie Utworów do produkcji lub zlecenia produkcji materiałów reklamowo –promocyjnych; 

g) wykorzystywanie Utworów do produkcji w celu sprzedaży produktu; 

h) przeprowadzanie prezentacji publicznej, w tym w szczególności dla celów marketingowych, 

promocyjnych, reklamowych, produkcyjnych, artystycznych oraz w celach charytatywnych; 

i) najem lub użyczanie Utworów lub jego egzemplarzy; 

j) udzielanie wyłącznych i niewyłącznych licencji na korzystanie z autorskich praw  majątkowych, odpłatnie 

lub nieodpłatnie; 

k) eksploatację polegającą na wykorzystywaniu części lub całości Utworów, albo każdego z Utworów 

wchodzących w skład Utworu, dla celów reklamowych lub promocyjnych, niezależnie od formy materiałów 

reklamowych i ich wielkości, materiałów, z których zostały sporządzone, techniki utrwalania oraz miejsca 

ekspozycji oraz w broszurach, ulotkach, wizytówkach reklamowych, katalogach i innych materiałach 

poligraficznych lub reklamowo - promocyjnych niezależnie od  ich ilości, nakładu, techniki sporządzenia i 

sposobu dystrybucji; 

l) wszelką eksploatację części lub całości Utworów, albo każdego z Utworów wchodzących w jego skład, 

polegającą na utrwalaniu i rozpowszechnianiu w ramach ekspozycji reklamowych albo zwielokrotnienia i 

wprowadzenia do obrotu wszelkiego rodzaju publikacji i innych materiałów reklamowych związanych 

bezpośrednio lub pośrednio z reklamowanym produktem lub kampanią reklamową; 



m) używanie Utworów w charakterze dóbr własności przemysłowej, w szczególności  w charakterze znaków 

towarowych i wzorów przemysłowych, 

n) wykorzystanie w reklamie we wszelkich mediach elektronicznych, prasie drukowanej, elektronicznej, 

telewizji, kinie, przekazach marketingowych, przedstawienie Utworów w miejscu ogólnie dostępnym w 

całości lub w części w jakiejkolwiek zmaterializowanej postaci.  

6. Uczestnik konkursu przenosi na Organizatora konkursu prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych 

praw autorskich do Utworów. Prawo to przechodzi na Organizatora Konkursu z chwilą przejścia autorskich 

praw majątkowych. 

7. Uczestnicy są odpowiedzialni za zapewnienie, że Organizator ma prawo do swobodnego wykorzystywania 

przesłanych Prac Konkursowych do wszelkich celów i bez naruszania jakichkolwiek ograniczeń prawnych, 

takich jak prawa do projektu lub prawa autorskie do grafiki lub zdjęć, itp., które należą do innej osoby lub 

firmy oraz Organizator posiada wyłączne prawa do wykorzystywania zwycięskich Prac Konkursowych w 

odniesieniu do produktów do higieny jamy ustnej. 

8. Uczestnicy przyjmują do wiadomości i potwierdzają, że wszelkie błędne informacje podane przez 

Zwycięzcę w odniesieniu do jego praw do przesłanej Pracy Konkursowej  mogą skutkować 

odpowiedzialnością zwycięzcy wobec Organizatora lub odpowiedzialnością za wszelkie szkody i straty osoby 

trzeciej z tytułu błędnych informacji.  

9. Organizator  zastrzega sobie prawo do dowolnego zmieniania zwycięskich Prac Konkursowych (na przykład 

poprzez zmianę koloru, przesunięcie elementów, usunięcie niektórych elementów, itp.), przykładowo w celu 

spełnienia norm produkcyjnych i założeń kolekcji.  

 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do skorzystania z usług twórców zwycięskich projektów w innych działaniach 

marketingowych, takich jak: wywiady PR lub reklamy, itp., w którym to przypadku Orkla pokrywa uzasadnione 

koszty podróży i zakwaterowania laureatów, jeśli ma to zastosowanie.  

Uczestnik po uprzednim poinformowaniu o zaproszeniu do działań marketingowo-reklamowych ma prawo do 

odmowy. 

 

§ 6 Nagrody 

1. Z tytułu udziału w Konkursie, po wypełnieniu warunków przewidzianych w Regulaminie, Uczestnicy 

mają szansę uzyskać Nagrodę na zasadach określonych w Regulaminie. 

2. Za najlepsze Prace Konkursowe zostaną przyznane następujące nagrody: 

a)  10 nagród I stopnia – Tablet Apple iPad mini o wartości 1250 zł, 

b) 100 nagród II stopnia – zestawy produktów marki Jordan, wartość zestawu wynosi 50 zł.  

3. Fundatorem wszystkich nagród w konkursie jest Współorganizator. 

4. Wyłonienie Zwycięzców Konkursu odbędzie się do 30 września 2016 roku. Informacja umieszczona zostanie na 

stronie www.individualbyjordan.com. 

5. Nagroda I stopnia oraz nagroda II zostaną przyznane w następujący sposób:   

- 10 zwycięskich projektów do nagród I stopnia, 

- 100 zwycięskich projektów do nagród II stopnia, 

- 10 projektów rezerwowych. 

6. Wybrane projekty zostaną ponumerowane według kolejności ich wyboru poczynając od najciekawiej 

wykonanego projektu do najmniej według następującego schematu: 

http://www.individualbyjordan.com/


a) prawo do nagrody I stopnia otrzymają autorzy najwyżej ocenionych projektów przez Jury. Projekty te 

wezmą udział w etapie konkursu, w którym nagrodą jest wyprodukowanie szczoteczki z Pracą Konkursową.   

b) prawo do nagród II stopnia otrzymują autorzy kolejnych 100 najwyżej ocenionych przez Jury Prac 

Konkursowych (po autorach 10 projektów nagrodzonych nagrodą I stopnia), 

c) ostatnich (po autorach projektów nagrodzonych nagrodą I i II stopnia) 10-ciu autorów projektów stanowi 

listę rezerwową. 

7. Jury dokonuje przeglądu zgłoszeń konkursowych według własnego uznania. Werdykt Jury jest ostateczny i nie 

przysługuje od niego odwołanie.  

 

8. O wygranej Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani  w formie widomości e-mailowej wysłanej na 

adres e-mail wskazany przez Uczestnika Konkursu przy dokonaniu Zgłoszenia.  

9. Warunkiem przyznania prawa do Nagrody i jej wydania jest przesłanie przez Uczestnika wiadomości e-

mail zawierającej imię i nazwisko, nr telefonu, dokładny adres niezbędny do wydania bądź wysłania 

nagrody. Uczestnik jest zobowiązany wysłać wiadomość z danymi zwrotnie na adres e-mail, z którego 

wysłana została wiadomość z informacją o wygranej w ciągu 2 dni od dnia wysłania przez Organizatora 

tej wiadomości.  

10. Niedopełnienie przez Uczestnika wymogów, o których mowa w § 8 pkt 9 skutkuje utratą prawa do 
Nagrody. Wówczas prawo do Nagrody przechodzi na kolejną osobę według następującego schematu: 
 

a) prawo do nagrody I stopnia przechodzi na pierwszego zwycięzcę nagrody II stopnia, 

b) prawo do nagrody II stopnia przechodzi na pierwszego zwycięzcę nagrody z listy rezerwowej, 

 

11. Powiadomienie osoby z listy rezerwowej następuje w ciągu 5 dni roboczych liczonych od daty, w której 

powinna wpłynąć wiadomość e-mail z danymi osobowymi Uczestnika. 

12. Procedura weryfikacyjna osób znajdujących się na liście rezerwowej, odbywa się w kolejności ich 
umieszczenia na liście i zgodnie z trybem określonym w § 6 pkt 9 Regulaminu do końca listy Zgłoszeń 
rezerwowych lub przyznania prawa do Nagrody. 
 

13. Nagrody nierozdysponowane w powyższym trybie pozostają własnością Współorganizatora. 

14. Nagrody zostaną wysłane kurierem na adres wskazany przez Uczestników Konkursu w terminie do dnia 

15.12.2016 r. Koszty wysyłki nagrody pokrywa Współorganizator. 

15. Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody, do 

otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego, ani do przeniesienia prawa do uzyskania nagrody na osoby 

trzecie. 

16. Odbiór nagrody od kuriera oznacza, iż odbiorca przyjął towar bez zastrzeżeń.  

17. Do wartości każdej Nagrody Głównej zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 

odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w 

Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej Nagrody. Zdobywca Nagrody zgadza się, że 

kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na 

zapłatę ̨podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie. 

 



§ 7 Postępowanie reklamacyjne 

1. Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić reklamację w związku z przeprowadzeniem i uczestnictwem w 

Konkursie w formie e-mailowej na adres konkurs-Jordan@cederroth.com.  Reklamacje rozpatruje 

Współorganizator i Organizator. 

2. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony drogą e-mailową w 

terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Koordynatora. 

3. Przy rozpatrywaniu reklamacji Współorganizator i Organizator opiera się na treści niniejszego Regulaminu 

Konkursu.  

 

§ 8 Postanowienia końcowe 

1. Regulamin Konkursu dostępny jest pod adresem internetowym  www.individualbyjordan.com. 

2. Regulamin konkursu podlega przepisom prawa norweskiego, a miejscem właściwym do rozstrzygania 

wszelkich sporów jest Sąd Rejonowy w Oslo, w Norwegii.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, pod warunkiem, że taka zmiana nie 

naruszy praw nabytych Uczestników Konkursu. Informacje o zmianie Regulaminu podane będą pod 

adresem internetowym wskazanym w ust. 1 powyżej ze stosownym wyprzedzeniem.  

4. Akceptacja regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na wykorzystanie i przetwarzanie 

danych osobowych Uczestnika przez Organizatora i Współorganizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu 

prowadzenia Konkursu oraz w celach marketingowych. 

5. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. 

Dane osobowe będą ̨ przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, w 

tym w celach związanych z rejestracją Zgłoszeń, realizacją nagród, ogłoszeniem wyników Konkursu, 

prowadzeniem sprawozdawczości  finansowej oraz rozpatrywaniu ewentualnych reklamacji. Podanie 

danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do udziału w Konkursie i wydania 

nagrody. Osobom udostepniającym dane osobowe przysługują ̨ prawa do: dostępu do danych, 

możliwości ich  poprawiania lub żądania ich usunięcia. 
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