
Regulamin konkursu: "Weekend w stolicy mody” 

 

 

 § 1. Definicje 

 

Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: "Regulamin") oznaczają: 

1. "Konkurs" – Konkurs prowadzony na zasadach określonych Regulaminem pod nazwą: "Weekend w 

stolicy mody” 

2. „Organizator” – Master Brand Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, kod: 03-963, przy ulicy Genewska 

6, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 

Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000371365. Organizator odpowiada w pełnym zakresie za Konkurs w tym za jego przebieg i 

prawidłową organizację Konkursu.  

3. "Uczestnik" – osoba fizyczna, mająca w dniu przystąpienia do Konkursu ukończone 18 lat, 

posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupu kompletnej pary okularów 

korekcyjnych (oprawa plus 2 soczewki korekcyjne) w salonie Trendy Opticians w okresie  od 

21.02.2020 do 14.03.2020 (w konkretnych dniach wyznaczonych dla poszczególnych salonów) 

zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, biorąca udział w Konkursie. 

 

§ 2 Postanowienia Ogólne  

 

1. Konkurs prowadzony będzie we wszystkich salonach Trendy Opticians na terenie Polski w określonych 

dla każdego dniach.  

a. Salon Trendy Opticians, Galeria Młociny, ul. Głębocka 15, Warszawa w dniu 21.02.2020 

b. Salon Trendy Opticians, Magnolia Park Wroclaw, ul. Legnicka 58, 54-204 Wrocław w dniu 

22.02.2020 

c. Salon Trendy Opticians, Łódź Manufaktura, Al. Karskiego 5, 91-071 Łódź w dniu 22.02.2020 

d. Salon Trendy Opticians, Galeria Mokotów Warszawa, ul. Wołoska 12, 02-675 Warszawa w 

dniu 22.02.2020 

e. Salon Trendy Opticians, Złote Tarasy Warszawa, Jana Pawła II 82, 00-175 Warszawa w dniu 

29.02.2020 

f. Salon Trendy Opticians, Serenada Kraków, al. Gen. Bora Komorowskiego 41, 31-876 Kraków 

w dniu 07.03.2020 

g. Salon Trendy Opticians, Arkadia Warszawa, ul. Wołoska 12, 02-675 Warszawa w dniu 

07.03.2020 

h. Salon Trendy Opticians, Ch Atrium Targówek, ul. Głębocka 15, 03-287 Warszawa w dniu 

14.03.2020 

2. Konkurs prowadzony jest w dniach 21.02.2020 – 14.03.2020, przy czym czynności związane z 

przyznawaniem i odbiorem nagród oraz rozpatrywaniem reklamacji zakończą się do dnia 28.04.2020 r. 

3. Organizator oświadcza, że dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora, jako 

administratora danych osobowych, będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby 

przeprowadzenia Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. 2018 r. poz. 1000.). 

4. Nagrodą w konkursie jest: 

a. Weekend dla dwóch osób w jednej ze stolic mody (Londyn, Mediolan, Paryż, Nowy Jork) o 

wartości 5000 zł brutto i karta przedpłacona na kwotę 3000 zł brutto. W ramach nagrody 

Organizator zapewnia przelot i zakwaterowanie w pokoju 2 osobowym w hotelu o standardzie 



minimum 3 gwiazdek, wraz z nagrodą dodatkową o wartości 889zł przeznaczoną na 

zapłacenie podatku. 

5. Łączna wartość wszystkich nagród w Konkursie wynosi 8889 złotych brutto.  

6. Sponsorem naród w Konkursie tj. weekend dla dwóch osób o wartości 5000 złotych brutto oraz karta 

przedpłacona na kwotę  3000 złotych brutto, jest Vision Express SP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 

nr KRS: 0000017397 

7. Organizator konkursu jest odpowiedzialny za odprowadzenie właściwego podatku do Urzędu 

Skarbowego oraz wystawienie i przekazanie zwycięzcy właściwej deklaracji PIT. 

 

 

§ 3 Uczestnicy konkursu 

 

1. Uczestnikami Konkursu nie mogą zostać, osoby pozostające w stosunku pracy, z Organizatorem, 

Sponsorem oraz członkowie ich rodziny. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, 

rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 

2. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.  

3. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba pełnoletnia, mająca w dniu przystąpienia do 

Konkursu ukończone 18 lat, która zgłosi się do Konkursu i wykona zadanie konkursowe zgodnie z 

niniejszym Regulaminem. 

4. Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za zgłoszenie konkursowe oraz konsekwencje w 

przypadku naruszenia praw osób trzecich. 

5. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe 

przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu 

poprawnej i prawidłowej realizacji Konkursu. 

6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu wyrażona zostanie w trakcie 

zgłoszenia do udziału w konkursie. Zgoda jest dobrowolna, ale niezbędną do udziału w konkursie. 

 

§ 4 Zasady i przebieg konkursu 

 

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwa Komisja Konkursowa 

powołana przez Organizatora Konkursu. 

2. Przed przystąpieniem do Konkursu należy zapoznać się z Regulaminem Konkursu. 

3. W celu wzięcia udziału w konkursie Uczestnik w czasie trwanie konkursu tj. w dniach 21.02.2020 – 

14.03.2020 powinien zastosować się do następującej procedury: 

a) Odwiedzić jeden z Salonów Trendy Opticians w dniu w którym prowadzony jest w nim 

konkurs.  

a. Salon Trendy Opticians, Galeria Młociny, ul. Głębocka 15, Warszawa w dniu 

21.02.2020 

b. Salon Trendy Opticians, Magnolia Park Wroclaw, ul. Legnicka 58, 54-204 Wrocław 

w dniu 22.02.2020 

c. Salon Trendy Opticians, Łódź Manufaktura, Al. Karskiego 5, 91-071 Łódź w dniu 

22.02.2020 

d. Salon Trendy Opticians, Galeria Mokotów Warszawa, ul. Wołoska 12, 02-675 

Warszawa w dniu 22.02.2020 

e. Salon Trendy Opticians, Złote Tarasy Warszawa, Jana Pawła II 82, 00-175 Warszawa 

w dniu 29.02.2020 

f. Salon Trendy Opticians, Serenada Kraków, al. Gen. Bora Komorowskiego 41, 31-876 

Kraków w dniu 07.03.2020 



g. Salon Trendy Opticians, Arkadia Warszawa, ul. Wołoska 12, 02-675 Warszawa w 

dniu 07.03.2020 

h. Salon Trendy Opticians, Ch Atrium Targówek, ul. Głębocka 15, 03-287 Warszawa w 

dniu 14.03.2020 

 

b) Dokonać zakupu kompletnej pary okularów korekcyjnych (oprawa okularowa plus  2 soczewki 

korekcyjne) wraz z wykonaniem zadania konkursowego. Zadanie konkursowe polega na 

zaprezentowaniu swojej stylizacji modowej animatorom przebywającym w salonie, którzy 

odpowiadają za przeprowadzenie konkursu w salonie Trendy Opticians. 

c) Zgłoszenie następuje poprzez zrobienie zdjęcia uczestnikowi przez animatora z wybraniem 

ramki symbolizującej jedną ze stolic mody (Paryż, Mediolan, Londyn, Nowy Jork) i 

wypełnienie zgłoszenia przez Uczestnika wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych w celu przeprowadzenia konkursu. Zgłoszenie zostaje zakwalifikowane do 

konkursu po okazaniu, animatorowi przez Uczestnika dowodu zakupu kompletnej pary 

okularów korekcyjnych w okresie trwania konkursu (od 21.02.2020  do 14.03.2020 w 

konkretnych dniach w konkretnych salonach). 

d) Wybranie ramki do zdjęcia jest zadeklarowaniem przez Uczestnika konkursu destynacji w 

jakiej chciałby zrealizować nagrodę w przypadku wygranej. 

4. W ramach udziału w Konkursie uczestnik może dokonać dowolną ilość zgłoszeń, przy czym każde 

nowe zgłoszenie musi być poprzedzone dokonaniem kolejnego zakupu (1 zgłoszenie do 1 pary opraw 

okularowych  wraz z soczewkami korekcyjnymi).  

5. Zgłoszenia do konkursu mogą być dokonywane jedynie w tym Salonie Trendy Opticians w którym w 

danym dniu prowadzony jest konkurs przez animatorów i w którym zakupiono kompletną parę 

okularów korekcyjnych..  

 

 

§ 5 Zasady nagradzania Zwycięzców: 

 

1 Konkurs rozpocznie się w dniu 21.02.2020 roku i będzie trwał do dnia 14.03.2020 roku włącznie, przy 

czym czynności związane z przyznawaniem i odbiorem nagród oraz rozpatrywaniem reklamacji 

zakończą się do dnia 28.04.2020 r. 

2 Wybór zwycięzców odbędzie się na posiedzeniu Komisji Konkursowej w terminie 6-10.04.2020. 

3 Za ocenę zgłoszeń i wybór zwycięzcy odpowiada 3-osobowa Komisja, składająca się z przedstawicieli 

powołanych przez Organizatora. Wszystkie osoby zasiadające w Komisji będą posiadały niezbędną 

wiedzę i kompetencje do obiektywnej oceny zgłoszeń. 

4 Komisja, o której mowa w pkt. 3 będzie pracować przy poniższych założeniach: 

 

a. Podczas posiedzenia Komisji konkursowej, wybrany będzie zwycięzca. Komisja będzie 

dokonywać merytorycznej oceny zgłoszeń, wybierając 1 zgłoszenie zwycięskie, 2 zgłoszenia 

rezerwowe.  

b. Informacja o wygranej będzie przekazana zwycięzcy do 3 dni roboczych po dokonaniu wyboru 

przez Komisję. Komisja będzie informować Zwycięzcę o wygranej drogą telefoniczną lub 

mailową. Organizator podejmie 4 próby połączenia telefonicznego ze Zwycięzcą. Przez 

nieudaną próbę rozumie się: włączenie poczty głosowej, nieodebrane połączenie przez 5 

sygnałów, przebywanie telefonu poza zasięgiem, wyłączony telefon. Uczestnik, z którym nie 

udało się skontaktować telefonicznie, otrzyma wiadomość w formie e-mail na wskazany w 

zgłoszeniu adres. Jeśli w ciągu 48 godzin od wysłania wiadomości nie nastąpi kontakt ze 

strony Zwycięzcy z Organizatorem Zwycięzca traci prawo do nagrody. Informacje o 



nieudanych próbach kontaktu zostaną zaprotokołowane przez Komisje z podaniem dat, 

dokładnej godziny i formy próby kontaktu. 

c. W sytuacji w której nie uda się nawiązać kontaktu ze Zwycięzcą drogą telefoniczną i mailową, 

nagroda przechodzi na zgłoszenie rezerwowe które zostało wybrane przez Komisję w dniu 

wyboru Zwycięzcy. 

5 Komisja konkursowa będzie stosowała następujące kryteria oceny i wyboru zwycięskich stylizacji 

konkursowych: 

a) Pomysłowość, oryginalność stylizacji  i nawiązanie do światowych stolic mody (Londyn, 

Paryż, Mediolan, Nowy Jork)  

 

6 Komisja Konkursowa sporządzi protokół z podaniem wyniku Konkursu, oraz z  podaniem listy 

nieudanych połączeń, zgodnie z §5, pkt. 4.b. Uczestnik Konkursu może na swój pisemny wniosek, 

zapoznać się z protokołem w siedzibie Organizatora. 

7 Wyniki konkursu oraz listy rezerwowe zostaną udostępnione w Salonach Trendy Optitcians  po 

14.04.2020 do zakończenia trwania procedury reklamacyjnej.   

 

§6 Weryfikacja prawa do nagrody, przekazanie nagród 

 

1. Każdy laureat nagrody zostanie powiadomiony o wygranej, najpóźniej w terminie 3 dni od posiedzenia 

komisji konkursowej na numer telefonu, z którego nadeszło zgłoszenie. Organizator poprosi o 

przesłanie: a) imię i nazwisko, b) dokładny adres zameldowania (jeżeli uczestnik posiada), c) dokładny 

adres zamieszkania (do wysyłki nagrody), d) wiek, e) własnoręcznie podpisaną zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych f) oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem i zaakceptowaniu zasad w nim 

zawartych. Laureat powinien przesłać wymagane dokumenty w nieprzekraczalnym terminie do 4 dni od 

powiadomienia o wygranej w formie skanu dokumentów lub ich czytelnego i wyraźnego zdjęcia na 

adres mail konkurs@masterbrand.pl  

2. W przypadku niedoręczenia przez laureata organizatorowi wymaganych danych i oświadczeń, o 

których mowa w pkt. 6.1 regulaminu nagrody w terminie wskazanym niewydana nagroda przechodzi na 

kolejna osobę z listy rezerwowej.  

3. Nagroda zostanie przekazana w formie voucher’u wartości 5000 zł brutto do zrealizowania we 

wskazanym przez Organizatora biurze podróży. Nagroda pieniężna wartości 3000 zł brutto zostanie 

przekazana w formie karty przedpłaconej. Organizator wskaże bank, z którym Zwycięzca podpisze 

umowę, na podstawie której organizator zasili kartę. W przypadku niemożności podpisania takiej 

umowy przez Zwycięzcę, nagroda zostanie przekazana w innej formie ustalonej ze Zwycięzcą, zgodną 

z obowiązującymi przepisami prawa. 

4. Procedura nabycia prawa do nagrody i odbioru nagrody przez osoby z list rezerwowych, które nabyły 

prawo do nagrody w wyniku jego utraty przez wybranych wcześniej zwycięzców, przebiega zgodnie z 

procedurą dla zwycięzców od momentu nabycia praw do nagrody przez osobę z listy rezerwowej.  

 

§ 7. Prawa i obowiązki Uczestników 

 

1. Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać niniejszego Regulaminu. 

2. Wszelkie naruszenia Regulaminu Konkursu mogą skutkować wykluczeniem Uczestnika Konkursu z 

udziału w nim. 

3. Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Uczestników działań sprzecznych z prawem, sprzecznych z 

zasadami współżycia społecznego, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie 

niewłaściwe lub naruszających zasady etykiety. 



4. Adresatem informacji wysyłanych przez Uczestników jest wyłącznie Organizator Konkursu. Informacje 

te zostaną wykorzystane jedynie w celu przeprowadzenia Konkursu zgodnie z zasadami określonymi w 

niniejszym Regulaminie. 

 

§ 8. Postanowienia Końcowe 

 

1. Uczestnik Konkursu, z chwilą zgłoszenia, wyraża wolę przystąpienia do konkursu na zasadach 

określonych w niniejszym regulaminie, co będzie stanowić podstawę do przetwarzania jego  danych 

osobowych: numeru telefonu, (w celu poinformowania o ewentualnej wygranej) oraz adresu e-mail, 

danych adresowych wraz z imieniem i nazwiskiem (w celu dostarczenia nagród i rozliczenia księgowo 

– podatkowego) zgodnie z ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu.  

2. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu organizacji 

niniejszego konkursu i jego rozliczenia, w tym rozliczenia księgowo – podatkowego.  

3. Zgłoszenia w formie zdjęcia, danych kontaktowych, uczestników którzy nie wygrają nagród w 

niniejszym konkursie, zostaną poddane procedurze zniszczenia do dnia 15.05.2020 

4. Dane uczestników, którzy zdobędą nagrody w niniejszym konkursie będą przechowywane przez okres 

5 lat od daty zakończenia konkursu.  

5. Uczestnik, którego dane będą przetwarzane w czasie trwania konkursu może żądać zaprzestania 

przetwarzanie danych poprzez wysłanie maila na adres e-mail: konkurs@masterbrand.pl, przy czym 

takie żądanie skutkować będzie brakiem możliwości do dalszego udziału w konkursie Uczestnika.  

6. Uczestnik, którego dane będą przetwarzane w czasie trwania konkursu może zmodyfikować dane 

poprzez wysłanie maila na adres e-mail: konkurs@masterbrand.pl. 

7.  Nagrody rzeczowe przewidziane w niniejszym Konkursie nie podlegają wymianie przez Organizatora 

na ekwiwalent pieniężny, ani na inne nagrody. 

8. Wszelkie reklamacje należy przesyłać w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru 

na adres Organizatora Konkursu w terminie do dnia 28.04.2020 

a) reklamacja musi zawierać imię, nazwisko, adres wraz z numerem telefon Uczestnika Konkursu 

oraz opisaną przyczynę reklamacji z uzasadnieniem; 

b) reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową w terminie 14 dni od wpłynięcia 

reklamacji; 

c) Uczestnicy zostaną poinformowani o wyniku rozpatrzenia reklamacji listem poleconym za 

potwierdzeniem odbioru w terminie 2 dni od daty jej rozpatrzenia, 

9. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne dla wszystkich uczestników konkursu. W przypadku 

nieuwzględnienia zgłoszonej reklamacji, osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich 

roszczeń przed sądem powszechnym. 

10. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o 

ochronie danych osobowych, Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.  

11. Regulamin Konkursu dostępny będzie w Salonach Trendy Optiticians biorących w nim udział. 

12. Zgłoszenie do Konkursu nie będzie rozpatrywane, w przypadku braku potwierdzenia zapoznania się z 

treścią Regulaminu oraz braku jego akceptacji. 

13. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu. 
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