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REGULAMIN KONKURSU 

„MÓJ PIERWSZY SUKCES W ORIFLAME" 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „MÓJ PIERWSZY SUKCES W ORIFLAME”. 

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

3. Organizatorem Konkursu i Fundatorem nagród w Konkursie jest Oriflame Poland Sp. z 
o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 
m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000039173. 
Nagrody są wydawane lub realizowane przez Organizatora. 

4. Konkurs jest skierowany wyłącznie do dwuosobowych zespołów Konsultantów Oriflame 
stworzonych na potrzeby tego Konkursu przez Konsultantów Oriflame. 

5. Konkurs dzieli się na dwa etapy. Pierwszy etap rozpoczyna się w dniu 20.01.2017 o 
godzinie 18:00 i kończy w dniu 01.03.2017 o godzinie 23.59. Drugi etap rozpoczyna się w 
dniu 14.03.2017r. o godzinie 00.01 i kończy 8.04.2017 o godzinie 23.59. 

II. DEFINICJE 

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

a) Konkurs – niniejszy konkurs, składający się z dwóch etapów, ogłoszony przez 
Organizatora, w którym zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie spośród 
Uczestników zostaną wskazani Zwycięzcy Konkursu. 

b) Konsultant – zarejestrowany przez Oriflame Konsultant. 

c) Mentor – bardziej doświadczony Konsultant z Zespołu Konsultantów, który osiągnął 

poziom min. 12% w katalogu poprzedzającym ten, w którym nastąpiło zgłoszenie do 

Konkursu. 

 

d) Adept – mniej doświadczony Konsultant z Zespołu Konsultantów,  który osiągnął 

poziom pomiędzy 0% a 4% w katalogu poprzedzającym ten, w którym nastąpiło 

zgłoszenie do Konkursu. 

 

e) Zespół Konsultantów – zespół dwóch Konsultantów,  stworzony przez Konsultantów 

na potrzeby niniejszego Konkursu, składający się z Mentora i Adepta. 

 

f) Uczestnik – uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie Zespół Konsultantów, który 

spełnia kryteria i warunki określone w niniejszym Regulaminie i który wziął udział w 

Konkursie poprzez prawidłowe wykonanie czynności określonych w Regulaminie. 
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g) Praca Konkursowa I etapu – polega na przedstawieniu w sposób kreatywny przez 
Uczestnika, w jaki sposób Mentor pomógł odnieść sukces Adeptowi ze swojego 
Zespołu.  

h) Praca(e) Konkursowa(e) II etapu – polegają na tym, że Uczestnicy będący finalistami 
I etapu Konkursu, w drugim etapie Konkursu rywalizują o zwycięstwo w całym 
Konkursie poprzez wykonanie 3 filmów dotyczących określonych zagadnień. 
 

i) Komisja Konkursowa – komisja stworzona na potrzeby wyłonienia Zwycięzców 
Konkursu, składająca się z: 

 Beata Pawłowska - Dyrektor Zarządzającej Oriflame Poland; 

 Anna Pęska-Formela - Dyrektor Generalny Klubu Oriflame; 

 Dorota Czekaj - Założyciel i Wiceprezes Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet; 

 Anna Dereszowska – aktorka oraz wokalistka, laureatka Róż Gali 2013 oraz 
Gwiazdy Dobroczynności. 

j) Zwycięzca Konkursu – Uczestnik wskazany przez Komisję Konkursową, uprawniony 
do otrzymania Nagrody. 

k) Nagroda – przewidziane w Konkursie nagrody, które Uczestnik może uzyskać na 
zasadach określonych w Regulaminie. 

l) Regulamin – niniejszy Regulamin Konkursu. 

m) Dane Osobowe – dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o 
ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016.922 t.j z późn. zm.) to jest: informacje 
dotyczące Uczestnika: imię i nazwisko, nr konsultanta, adres email, adres 
zamieszkania, numer telefonu, przetwarzane przez Oriflame wyłącznie dla celów 
wskazanych w Regulaminie. 

n) Oświadczenie – formularz, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, który 
każdy Konsultant z Zespołu Konsultantów, który został zakwalifikowany do II etapu 
Konkursu, wypełnia i podpisuje, a następnie odsyła do Organizatora. Załącznik nr 1 
zawiera między innymi: 

 imię i nazwisko Konsultanta  ze zwycięskiego Zespołu Konsultantów, numer telefonu 
kontaktowego; numer Konsultanta; 

 zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział w konkursie w przypadku, gdy 
Konsultant jest osobą niepełnoletnią; 

 zobowiązanie do przeniesienia na Organizatora majątkowych praw autorskich do 
wykonanych Prac Konkursowych I i II etapu, jak i nie wykonywania autorskich praw 
osobistych do nich; 

 zobowiązanie do przeniesienia praw na Organizatora do wizerunku/ów zawartych w 
wykonanych Pracach Konkursowych I i II etapu. 
 

Oświadczenie powinno zostać podpisane przez obu Konsultantów zwycięskiego 
Zespołu Konsultantów i doręczone Organizatorowi w terminie określonym w pkt. V.5 
Regulaminu. Prawidłowe wypełnienie Oświadczenia i jego doręczenie do Organizatora 
warunkuje wydanie Nagród. 

o) Ustawa o Ochronie Danych – ustawa wskazana w punkcie II ust. m) Regulaminu. 

p) Organizator (Oriflame) – firma Oriflame Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. 
Wołoska 22, 02-675 Warszawa. 
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q) Fundator (Oriflame) - firma Oriflame Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. 

Wołoska 22, 02-675 Warszawa. 

III. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE 

1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie Zespół Konsultantów składający się z  
dwóch Konsultantów. W przypadku Konsultantów niepełnoletnich powyżej 16 roku życia, 
mogą oni być Uczestnikiem Konkursu, pod warunkiem pisemnego oświadczenia o 
wyrażeniu zgody rodziców lub opiekunów prawnych na wzięcie udziału w Konkursie. 

2. Każdy Konsultant wchodzący w skład Zespołu Konsultantów będącego Uczestnikiem 
Konkursu powinien posiadać miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej, oraz przestrzegać regulaminu Oriflame i działać w zgodzie z wartościami 
Oriflame. 

3. Konkurs składa się z dwóch etapów. 

4. W pierwszym etapie Uczestnicy wykonują Pracę Konkursową I etapu polegającą na 
przedstawieniu w sposób kreatywny przez Uczestnika, w jaki sposób Mentor pomógł 
odnieść sukces Adeptowi ze swojego Zespołu. Praca Konkursowa może być wykonana 
w dowolnej formie, z tym zastrzeżeniem, że praca musi posiadać formę umożliwiającą 
przesłanie jej za pośrednictwem e-maila. Może to być krótki film nakręcony np. telefonem 
komórkowym ilustrujący np. wypowiedź do kamery, wywiad, rozmowę, wyreżyserowaną 
przez Uczestnika scenkę, może to być również prezentacja pdf, power point, zdjęcia lub 
opis.  

5. Pracę Konkursową I etapu wysyła do Organizatora w formie e-maila Mentor z danego 
Zespołu Konsultantów wraz ze swoim imieniem i nazwiskiem i nr Konsultanta oraz 
imieniem i nazwiskiem Adepta, oraz numerami telefonów kontaktowych, a także 
adresem e-mail do kontaktu, jeżeli adres z którego została wysłana Praca Konkursowa 
I etapu nie jest takim adresem.  Jeżeli, któryś z Konsultantów jest niepełnoletni, to 
dołącza zgodę na jego udział w Konkursie, o której mowa w pkt III.1 powyżej. Do Pracy 
Konkursowej I etapu, Mentor załącza również krótki opis : 
a) Na czy polegał sukces? 
b) Kiedy został osiągnięty? 
c) Jak sobie z zadaniem poradził Adept? 
d) Na czym polegała pomoc doświadczonego Mentora? 

6. Każdy Uczestnik może wysłać tylko jedną Pracę Konkursową I etapu. 
 
7. Prace Konkursowe I etapu należy przysyłać w terminie od godz. 18:00 dnia 20.01.2017 

do godz. 23.59 dnia 01.03.2017 roku, na adres sukces@oriflame.com. W przypadku 
Prac Konkursowych o wadze powyżej 12MB, należy załączyć do e-maila link do Pracy 
Konkursowej wygenerowany np. przy użyciu narzędzia „Wetransfer”, znajdującego się 
na stronie internetowej www.wetransfer.com. 

 
8. Komisja Konkursowa spośród wszystkich zgłoszonych w sposób opisany w pkt 4-7 

powyżej Prac Konkursowych I etapu, wybiera 6 najbardziej kreatywnych i inspirujących 
Prac Konkursowych I etapu, których autorzy automatycznie kwalifikują się do drugiego 
etapu Konkursu.  

 

9. Uczestnicy zakwalifikowani do drugiego etapu Konkursu, zostaną powiadomieni o 
przejściu do drugiego etapu do dnia 13.03.2017, drogą e-mailową lub telefoniczną. 

 

mailto:sukces@oriflame.com
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10. Uczestnicy zakwalifikowani do drugiego etapu Konkursu są zobowiązani do wzięcia 
udziału w drugim etapie Konkursu. Jeżeli z przyczyn losowych lub w wyniku działania 
siły wyższej Uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w drugim etapie Konkursu, Komisja 
Konkursowa może dokonać uzupełniającego wyboru Pracy Konkursowej 
zakwalifikowanej do drugiego etapu.  

 

11. W drugim etapie Uczestnicy wykonują Prace Konkursowe II etapu, polegające na 
realizacji po jednym filmie z każdego z 3 zagadnień, o następującej tematyce: 
a) Zagadnienie nr 1 - „Zapraszanie Nowych osób”: „Jak zapraszasz nową osobę do 

Oriflame?”; 
b) Zagadnienie nr 2 - „Sprzedaż z katalogu”: „Jak przedstawiasz Klientom katalog?”; 
c) Zagadnienie nr 3 - „NovAge”: „Jak przeprowadzasz sesję NovAge?”; 

 
12. Filmy dotyczące poszczególnych zagadnień wchodzące w skład Prac Konkursowych II 

etapu wysyła Mentor z danego Zespołu Konsultantów, w formie roboczych filmów, każdy 
o maksymalnej długości do 5 minut. Każdy film zawiera historię przygotowania się oraz 
faktyczny przebieg realizacji danego zagadnienia. 

 
13. Prace Konkursowe II etapu należy przysłać w terminie od godz. 00.01 dnia 14.03.2017 

do godz. 23.59 dnia 08.04.2017 na adres: sukces@oriflame.com. Filmy składające się 
na Prace Konkursowe II etapu powinny być nakręcone najlepiej w rozdzielczości 
1280x720 pikseli oraz dostarczone najlepiej w plikach MP4, MOV lub AVI, gdyż będą 
wykorzystane w profesjonalnych filmach reportażowych „Jak one to robią”, o których 
mowa w pkt VI.3 poniżej. Filmy dotyczące poszczególnych Zagadnień, w powyższym 
terminie mogą być przesyłane przez Uczestników łącznie lub każdy z osobna. W 
przypadku Prac Konkursowych o wadze powyżej 12MB, należy załączyć do e-maila link 
do Pracy Konkursowej wygenerowany np. przy użyciu narzędzia „Wetransfer”, 
znajdującego się na stronie internetowej www.wetransfer.com. 

 

14. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązuje się do zapoznania z Regulaminem. 
Przystąpienie do Konkursu następuje poprzez wykonanie czynności, o których mowa w 
pkt III.5 powyżej. 

15. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Praca Konkursowa I etapu oraz w przypadku 
przejścia do drugiego etapu Konkursu, Prace Konkursowe II etapu, powinny spełniać 
poniższe warunki: 
a) Powinny być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika; 
b) Nie mogą zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, treści sprzecznych  

z obowiązującymi przepisami prawa; 
c) Nie mogą zawierać treści reklamowych jakichkolwiek podmiotów, z wyłączeniem 

treści reklamowych dotyczących Oriflame, w tym nie może zawierać adresów stron 
internetowych; 

d) Nie mogą naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych  
i praw autorskich (majątkowych i osobistych); 

 
16. Organizator może wykluczyć Uczestnika z Konkursu na każdym jego etapie  

w przypadku naruszenia pkt. III.15 powyżej. Organizator może również wykluczyć 

uczestnika z II etapu Konkursu w sytuacji nieotrzymania przez Organizatora 

Oświadczenia, o którym mowa w pkt. II.n) lub przesłania go przez Uczestnika z 

naruszeniem terminu, o którym mowa w pkt. V.5 poniżej. W takim przypadku 

odpowiednie zastosowanie znajdzie zdanie drugie pkt. III.10 powyżej. O wykluczeniu z 

Konkursu Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez wiadomość wysłaną przez 

Organizatora na podany przez Uczestnika adres e-mailowy.  

mailto:sukces@oriflame.com
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17. W przypadku gdy Prace Konkursowe I lub II etapu wykonane przez Uczestników 
zawierają wizerunek osób trzecich Uczestnicy zobowiązują się posiadać zgodę tych 
osób na wykorzystanie ich wizerunku.  

IV. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 

1.   Komisja Konkursowa w terminie do dnia 20.04.2017, oceni wykonane Prace Konkursowe 
II etapu poprzez przyznanie każdemu z 6 Uczestników, punktów od 1 do 6 za każdy film 
z każdego zagadnienia, przy czym najlepszy film z danego zagadnienia, który zajmie 
pierwsze miejsce otrzyma 6 punktów, a każdy z kolejnego miejsca o jeden punkt mniej. 
W Konkursie zostaną przyznane łącznie 3 nagrody dla Uczestników, których filmy 
otrzymają najwyższą liczbę punktów. O zajęciu w Konkursie pierwszego, drugiego i 
trzeciego miejsca, zadecyduje łączna liczba punktów zdobyta przez Uczestnika za 
wszystkie filmy z każdego zagadnienia Pracy Konkursowej II etapu. Jeżeli więcej niż 
jedna Praca Konkursowa II etapu otrzyma taką samą liczbę punktów, po podsumowaniu 
punktacji za wszystkie filmy, o zajęciu danego miejsca zadecyduje wysokość poziomu 
sprzedaży Uczestnika począwszy od Katalogu 2/2017 skończywszy na Katalogu 5/2017.   
 

2. Kryteriami wyboru zwycięskich Prac Konkursowych II etapu branymi pod uwagę przez 
Komisję Konkursową do wyłonienia Zwycięzców są: 
a) wartość merytoryczna i zgodność z Zagadnieniami Konkursowymi II etapu; 
b) kreatywność, oryginalność i pomysł na realizację Prac Konkursowych; 
c) jakość przesłanego materiału video. 
 

3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. 

V. SPOSÓB I TERMIN OGŁASZANIA WYNIKÓW 

1. Informacje o rozstrzygnięciu I etapu Konkursu zostaną opublikowane na stronie 
internetowej www.oriflame.pl/sukces  w terminie do 13.03.2017 r.  

2. Informacja o wyborze 3 zwycięskich Prac Konkursowych II etapu Konkursu zostanie 
przekazana Uczestnikom II etapu Konkursu w terminie do 20.04.2017 r, przy czym 
informacja o zajętym miejscu (pierwszym, drugim, trzecim) zostanie ogłoszona 
wszystkim Uczestnikom dopiero podczas Wielkiego Finału Business Gali w październiku 
2017r., na który zostaną zaproszeni wszyscy Uczestnicy II etapu Konkursu. 

3. Prace Konkursowe Zwycięzców II etapu oraz reportaże studyjne będące nagrodą w 
konkursie, zostaną opublikowane w terminie od maja do września 2017r na internetowej 
platformie edukacyjnej stworzonej przez Oriflame.  

4. Zwycięzcy również zostaną poinformowani o wygranej poprzez wiadomość wysłaną  
przez Organizatora e-mailowym lub telefonicznie.  

5. Zwycięzcy zakwalifikowani do II etapu Konkursu zobowiązani są w terminie do 
20.03.2017r., przesłać listem poleconym lub przesyłka kurierską na adres Organizatora 
z dopiskiem „do działu marketingu” podpisane Oświadczenie, stanowiące Załącznik nr 1 
do Regulaminu, dostępne wraz z Regulaminem do pobrania i wydrukowania na stronie 
www.oriflame.pl/sukces. O zachowaniu terminu odesłania Oświadczenia decyduje data 
nadania przesyłki kurierskiej/listu poleconego. W przypadkach, o których mowa w pkt. 
III.10 lub pkt. III.16 Regulaminu, uzupełniająco wybrany do II etapu Konkursu Uczestnik, 
przesyła przedmiotowe oświadczenie, w terminie 5 dni od momentu poinformowania go 
o tym uzupełniającym wyborze. 

http://www.oriflame.pl/sukces


6 
 

6. Zwycięzca traci prawo do Nagrody w przypadku: 
a) nieotrzymania przez Organizatora Oświadczenia lub przesłania go z naruszeniem 

terminu, o którym mowa w pkt. V.5 powyżej, 
b) wykluczenia go z udziału w konkursie w przypadkach przewidzianych w niniejszym 

Regulaminie. 
c) Nie odebrania lub odmowy odebrania Nagrody w terminie wskazanym w pkt VI. 2-5 

Regulaminu. 
 

7. Organizator nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem Oświadczenia przez 
Uczestników Konkursu, jak również kosztów związanych z odebraniem Nagród przez 
Uczestników. 

8. W przypadku utraty prawa do Nagrody przez Zwycięzcę na skutek zdarzeń opisanych w 
pkt V.6 powyżej, Komisja Konkursowa może dokonać uzupełniającego wyboru 
Zwycięzcy i przyznać nagrodę kolejnemu Uczestnikowi II etapu Konkursu, którego film z 
danego zagadnienia zdobędzie najwyższą liczbę punktów lub zadecydować, że Nagroda 
pozostaje własnością Fundatora.  

9. Jeden Uczestnik może otrzymać w Konkursie maksymalnie jedną Nagrodę. 

VI. NAGRODY I ICH WYDANIE 

1. Zgodnie z pkt IV.1 Regulaminu, zostaną przyznane nagrody za zajęcie I, II i III miejsca 
w Konkursie. Będą to odpowiednio: 
 
a) Za zajęcie I miejsca – „Złota statuetka” oraz: nagroda pieniężna na rozwój działalności 

w Oriflame w kwocie 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy) dla każdego z Konsultantów 
ze zwycięskiego Zespołu Konsultantów; możliwość nagrania profesjonalnego filmu 
video (reportażu studyjnego); udział w sesji zdjęciowej do katalogu Oriflame; 
otrzymanie po jednej nowości  na katalog z pierwszym zamówieniem od Katalogu nr 
8 (23.05.2017) do katalogu nr 17 (18.12.2017) dla każdego z Konsultantów ze 
zwycięskiego Zespołu Konsultantów. Łączna wartość tych nagród dla Zespołu 

Konsultantów wynosi 13.000,00 zł. brutto i od niej jest obliczana dodatkowa nagroda 
pieniężna nie podlegająca wypłacie w wysokości 1.444,30 zł, która przeznaczona 
zostanie na zapłatę przez Fundatora zryczałtowanego podatku od nagrody zgodnie z 
art. 30 ust.1 pkt 2 i art. 41 ust. 4 i ust. 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych (tekst jednolity – Dz.U. z 2000, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), 
 

b) Za zajęcie II miejsca – „Srebrna statuetka” oraz: nagroda rzeczowa w postaci laptopa 

do wartości 3.500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset) dla każdego z Konsultantów ze 

zwycięskiego Zespołu Konsultantów; możliwość nagrania profesjonalnego filmu video 

(reportażu studyjnego); udział w sesji zdjęciowej do katalogu Oriflame; otrzymanie po 

jednej nowości na katalog z pierwszym zamówieniem od Katalogu nr 8 (23.05.2017) 

do katalogu nr 17 (18.12.2017) dla każdego z Konsultantów ze zwycięskiego Zespołu 

Konsultantów. Łączna wartość tych nagród dla Zespołu Konsultantów wynosi 

10.000,00 zł. brutto  i od niej jest obliczana dodatkowa nagroda pieniężna nie 

podlegająca wypłacie w wysokości 1.111,00 zł, która przeznaczona zostanie na 

zapłatę przez Fundatora zryczałtowanego podatku od nagrody zgodnie z art. 30 ust.1 

pkt 2 i art. 41 ust. 4 i 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst 

jednolity – Dz.U. z 2000, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), 

 

c) Za zajęcia III miejsca – „Brązowa statuetka” oraz: nagroda rzeczowa w postaci 
smartfona do wartości 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset) dla każdego z 
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Konsultantów ze zwycięskiego Zespołu Konsultantów; możliwość nagrania 
profesjonalnego filmu video (reportażu studyjnego); udział w sesji zdjęciowej do 
katalogu Oriflame; otrzymanie po jednej nowości na katalog z pierwszym 
zamówieniem od Katalogu nr 8  (23.05.2017) do katalogu nr 17 (18.12.2017) dla 
każdego z Konsultantów ze zwycięskiego Zespołu Konsultantów. Łączna wartość tych 

nagród dla Zespołu Konsultantów wynosi 8.000,00 zł. brutto i od niej jest obliczana 
dodatkowa nagroda pieniężna nie podlegająca wypłacie w wysokości 888,80 zł, która 
przeznaczona zostanie na zapłatę przez Fundatora zryczałtowanego podatku od 
nagrody zgodnie z art. 30 ust.1 pkt 2 i art. 41 ust. 4 i 7 Ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych (tekst jednolity – Dz.U. z 2000, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), 

 
d) Pozostali trzej Uczestnicy, którzy wykonali Prace Konkursowe II etapu, a nie zajęli 

miejsc I-III otrzymają nagrody w postaci:  zaproszenia na spotkanie organizowane 
przez Fundację Przedsiębiorczości Kobiet;  udział w sesji zdjęciowej do katalogu 
Oriflame; otrzymanie po jednej nowości na katalog z pierwszym zamówieniem od 
Katalogu nr 8  (23.05.2017) do katalogu nr 17 (18.12.2017) dla każdego z 
Konsultantów z Zespołu Konsultantów. Łączna wartość tych nagród dla jednego 

Zespołu Konsultantów wynosi 2.700,00 zł. brutto i od niej jest obliczana dodatkowa 
nagroda pieniężna nie podlegająca wypłacie w wysokości 299,97 zł, która 
przeznaczona zostanie na zapłatę przez Fundatora zryczałtowanego podatku od 
nagrody zgodnie z art. 30 ust.1 pkt 2 i art. 41 ust. 4 i 7 Ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych (tekst jednolity – Dz.U. z 2000, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), 

 
2. Nagrody w postaci Statuetek, nagród pieniężnych i rzeczowych zostaną wręczone 

zwycięskim Uczestnikom podczas Wielkiego Finału Business Gali w październiku 2017r. 
 

3. Nagrody w postaci nagrania z udziałem zwycięskich Uczestników profesjonalnego filmu 
video (reportażu studyjnego – „Jak one to robią”) z wmontowanymi w nie konkursowymi 
filmami Uczestników, zostaną zrealizowane w maju 2017r. po  uprzednim ustaleniu 
szczegółów z Uczestnikami przez Organizatora. 

 

4. Nagrody w postaci udziału w sesji zdjęciowej do katalogu Oriflame dla Uczestników, 
którzy wykonali Prace Konkursowe II etapu, zostaną zrealizowane w kwietniu 2017r. po 
uprzednim ustaleniu szczegółów z Uczestnikami przez Organizatora 

 

5. Nagrody w postaci otrzymywania po jednej nowości z pierwszym zamówieniem od 
Katalogu nr 8 (23.05.2017) do katalogu nr 17 (18.12.2017) oraz zaproszenia na 
spotkania organizowane przez Fundację Przedsiębiorczości Kobiet, zostaną 
zrealizowane w terminach z nich wynikających. 

 

6. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent pieniężny czy rzeczowy.  
 

7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany powyższych terminów podanych w pkt 2-5 
powyżej, po uprzednim poinformowaniu Zwycięzców.  

 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z błędnego 
podania przez Uczestnika adresu lub innych danych koniecznych do przekazania 
Nagrody. Ponadto, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca 
zamieszkania lub adresu do korespondencji, podanego przez Uczestnika, jak również 
za zmianę innych danych, uniemożliwiającą prawidłowe przekazanie Uczestnikowi 
Nagrody lub realizację uprawnienia Uczestnika do Nagrody. 

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I PRAWA AUTORSKIE 
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1. Przystępując do Konkursu, Uczestnik podaje Organizatorowi swoje dane osobowe, 
określone w niniejszym Regulaminie. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne z 
zastrzeżeniem, że ich nie podanie, podanie niepełnych, lub nieprawdziwych Danych 
Osobowych, lub żądanie usunięcia podanych już Danych Osobowych, uniemożliwia udział 
w Konkursie lub będzie podstawą do odmowy wydania Nagrody. 

2. Administratorem zbioru danych zawierającego dane osobowe Uczestników i Zwycięzców 
Konkursu, w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, jest  
Oriflame Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 22,  
02-675 Warszawa.  

3. Dane Osobowe Uczestników są przetwarzane i wykorzystywane przez Organizatora na 
podstawie art. 23 ust.1 pkt 5) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 
osobowych (Dz.U. 2016.922 t.j z późn. zm.), wyłącznie w celach związanych z realizacją 
Konkursu, wyłonieniem Zwycięzców, wydaniem nagrody, odprowadzeniem podatku od 
nagrody i wykonywaniem autorskich praw majątkowych oraz uprawnień do wizerunku 
zawartych w zwycięskich Pracach Konkursowych, ewentualnie w celach reklamacyjnych, 
o których mowa w  Regulaminie. 

4. Dane osobowe Uczestników Konkursu przechowywane są przez czas trwania Konkursu, 
oraz okres niezbędny do zgłoszenia ewentualnej reklamacji, a w przypadku jej zgłoszenia 
– w st. do Uczestnika, który ją zgłosił – przez okres potrzebny do zakończenia całego 
procesu reklamacyjnego oraz – w st. do Uczestników, którzy zdobyli nagrody – przez 
okres niezbędny do wydania im lub zrealizowania otrzymanych nagród i odprowadzenia 
podatku od nagród. Po zakończeniu w/w okresów dane osobowe zostają niezwłocznie 
usunięte. 

5. Każdy z Uczestników ma prawo wglądu do swoich Danych Osobowych oraz ich 
poprawienia oraz żądania ich usunięcia. 

VIII. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI 

1. Reklamacje rozpatruje Organizator. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone  
w formie pisemnej i wysłane listem na adres Organizatora lub reklamacje zgłoszone za 
pośrednictwem poczty elektronicznej z wykorzystaniem adresu e-mail: 
sukces@oriflame.com ze wskazaniem w tytule wiadomości „Mój pierwszy Sukces w 
Oriflame”. 

2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, dokładny opis 
i powód reklamacji oraz treść żądania. Reklamacje nie spełniające powyższych 
wymogów nie podlegają rozpatrzeniu. 

3. Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie trwania Konkursu, jednak nie później niż  
w ciągu 30 (trzydziestu) dni od ogłoszenia Zwycięzców II etapu Konkursu na Wielkim 
Finale Business Gali , o czym jest mowa w pkt V.2 Regulaminu. Reklamacje zgłoszone 
po terminie nie będą rozpatrywane. 

4. Na rozpatrzenie reklamacji Organizator ma 30 (trzydzieści) dni roboczych liczonych od 
daty jej otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator pisemnie 
powiadomi Uczestnika Konkursu w ciągu 30 (trzydziestu) dni roboczych od daty 
rozpatrzenia reklamacji. 

5. Uczestnikowi w razie niekorzystnego dla niego rozstrzygnięcia reklamacji przysługuje 
prawo odwołania się do Sądu powszechnego. 
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6. Odpowiedzialność Organizatora jest ograniczona względem Uczestnika do wartości 
Nagrody, do której jest on uprawniony. 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych  
i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są 
postanowienia niniejszego Regulaminu. 

2. Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Konkursu na Stronie 
internetowej Regulamin konkursu na www.oriflame.pl/sukces Regulamin Konkursu jest 
ponadto dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora. 

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu 
cywilnego oraz innych obowiązujących ustaw. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian Regulaminu Konkursu z 
ważnych powodów, w każdym czasie, w sposób nie powodujący pogorszenia uprawnień 
Uczestników Konkursu. 

5. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu. 

http://www.oriflame.pl/sukces
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Załącznik nr 1  

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKÓW II ETAPU KONKURSU   

„MÓJ PIERWSZY SUKCES W ORIFLAME" 

Dziękujemy za udział w konkursie i serdecznie gratulujemy wygranej! 
 
Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  
o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016.922 t.j z późn. zm.) jest Oriflame Poland Sp. z 
o.o. z siedzibą w Warszawie (02-675) przy ul. Wołoskiej 22. Dane będą przetwarzane w celu 
realizacji uprawnień i obowiązków wynikających z faktu wygrania przez Panią/Pana nagrody 
w Konkursie. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji ww. celu. Dane 
mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Ma 
Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

Aby wziąć udział w II etapie Konkursu i móc ubiegać się o otrzymanie nagród, należy w 
terminie do dnia 20.03.2017r. , o którym mowa w pkt. V.5 Regulaminu, przesłać listem 
poleconym lub przesyłką kurierską na adres Organizatora z dopiskiem „do działu marketingu”  
podpisane niniejsze Oświadczenie, dostępne wraz z Regulaminem do pobrania i 
wydrukowania na stronie  www.oriflame.pl/sukces. O zachowaniu terminu odesłania 
Oświadczenia decyduje data nadania przesyłki kurierskiej/listu poleconego na adres 
Organizatora Oriflame Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 22, 02-675 
Warszawa:. 
 
Imię ......................................................................................................................................... 
 
Nazwisko.................................................................................................................................. 
 
Adres zamieszkania 
.................................................................................................................................................. 
(miasto wraz z kodem pocztowym, nazwa ulicy, numer domu, numer mieszkania) 

 
Mam skończone 18 lat                   TAK                               NIE 
 
Numer telefonu do kontaktu .................................................................................................... 
 
Adres e-mail do kontaktu …………………………………………………………………………… 
 
Numer Konsultanta Oriflame……………………………………………………………………….. 
 
Jednocześnie dobrowolnie wyrażam zgodę na potrącenie i odprowadzenie w moim imieniu 
do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowanego podatku od nagrody przez Oriflame 
Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa - zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa podatkowego - ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych (Dz.U z 2016 poz. 2032 t.j. z późn. zm.). Zgoda jest 
równoznaczna z potrąceniem przyznanej do Nagrody dodatkowej nagrody pieniężnej nie 
podlegającej wypłacie w wysokości należnego zryczałtowanego podatku od Nagrody w 
Konkursie. 
 
 
…………………………..., …………………………………………. 
(Data)            (Imię, nazwisko Uczestnika) 
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OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE PRAW AUTORSKICH  
 
Oświadczam, że w odniesieniu do stworzonych przeze mnie Prac Konkursowych I i II etapu 
w ramach obu etapów Konkursu "Mój pierwszy sukces w Oriflame" zwanego dalej 
„Konkursem”: 
 

a) jestem autorem (lub współautorem łącznie z Konsultantem z mojego Zespołu 
Konsultantów Oriflame) wszelkich treści w tym utworów - w rozumieniu Ustawy o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych, zawartych w pracy konkursowej. Treści te i 
utwory nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani 
jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich a przysługujące mi autorskie 
prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub 
obciążone, 

 
b) ponoszę pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora Konkursu z tytułu 

niezgodności z prawdą oświadczeń określonych w podpunkcie a) powyżej i 
zobowiązuję się zwolnić Organizatora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie 
objętym tym oświadczeniem, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także 
na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia 
przysługujących im praw. 
 

Niniejszym w związku z przyznaniem mi Nagrody, przenoszę na Oriflame Poland Sp. z o.o. 
z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa, bez dodatkowego 
wynagrodzenia, autorskie prawa majątkowe do utworów (całości Prac Konkursowych I i II 
etapu jak i ich części składowych) z chwilą ich przekazania Organizatorowi, na następujących 
polach eksploatacji: 
 
a) Utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką, w tym fotokopiowanie i 

mikrokopiowanie; 
b) Wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie we wszystkich wydaniach, 

niezależnie od formy, standardu, systemu lub formatu, bez ograniczenia liczby 
nakładów, wydań oraz egzemplarzy; obejmuje to także prawo do częściowego lub 
całkowitego przedruku (przed i po produkcji), w tym na fotokopiach, mikrokopiach i 
mikroreprodukcjach, a także do powielania w inny sposób; 

c) Wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb 
eksploatacji oraz trwała lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w 
całości lub w części dowolnymi środkami i w dowolnej formie; 

d) Wykorzystanie do celów marketingowych, w tym reklamy, promocji, oznaczenia lub 
identyfikacji Oriflame; obejmuje to również utrwalanie i zwielokrotnianie oraz 
wykorzystanie tych utrwaleń; utrwalanie audiowizualne dowolną techniką niezależnie 
do standardu, systemu i formatu; nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub 
bezprzewodowej przy pomocy dowolnych środków technicznych, w tym nadawanie 
za pośrednictwem satelity; nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego 
odtwarzania za pomocą nośników dźwięku i obrazu, w tym powielania, 
rozpowszechniania i odtwarzania nagrań, przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie 
w audycjach w środkach masowego przekazu, w tym w internecie, po utrwaleniu na 
nośnikach dźwięku i/lub obrazu; 

e) Publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i 
reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć 
do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w tym w dowolnych — 
elektronicznym, cyfrowym itp. kanale komunikacji publicznej, wprowadzanie do 
obrotu, rozpowszechnianie egzemplarzy oraz ich kopii. 
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W związku z przyznaniem mi Nagrody udzielam Oriflame Poland Sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie, ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa, bez dodatkowego wynagrodzenia, zgody na 
wykonywanie autorskich praw zależnych do utworów (całości Prac Konkursowych I i II etapu 
jak i ich części składowych) z chwilą ich przekazania Organizatorowi, w tym dokonywanie 
przez Oriflame wszelkich zmian, przeróbek i adaptacji utworów w celach związanych z 
działalnością Oriflame, oraz przenoszę nieodpłatnie na Oriflame, własność egzemplarzy 
utworów. Ponadto zobowiązuję się do niewykonywania osobistych praw autorskich do 
utworów i zezwalam Oriflame na ich wykonywanie w moim imieniu. 
 
…………………………..., …………………………………………. 
(Data)            (Imię, nazwisko Zwycięzcy) 
 
 
OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE WIZERUNKU 
 
Wyrażam niniejszym zgodę na nieodpłatne, wielokrotne, bez ograniczeń czasowych i 
terytorialnych wykorzystywanie przez Oriflame Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. 
Wołoska 22, 02-675 Warszawa: 

- zamieszczonego w Pracach Konkursowych I i II etapu zdjęcia i/lub filmu zawierających mój 
wizerunek, 

- oraz zdjęć wykonanych na sesji zdjęciowej i wykonanego nagrania filmu wykonanych w 
ramach otrzymanych nagród, o których mowa w pkt VI 3 i 4 Regulaminu, zawierających mój 
wizerunek, 

w materiałach  promocyjnych w tym w szczególności zamieszczania ich w mediach 
internetowych, w tym w szczególności zamieszczenia ich na stronach internetowych firmy 
Oriflame, platformach edukacyjnych Oriflame, stronach społecznościowych typu Facebook, 
YouTube, i innych stronach internetowych,  pokazywania zdjęć i video w telewizji, 
umieszczania w prasie i innych materiałach drukowanych, utrwalania, wytwarzania i 
zwielokrotniania zdjęć i video wszelkimi technikami, w zakresie niezbędnym dla publicznego 
udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie 
przez siebie wybranym, oraz na innych polach eksploatacji wymienionych powyżej w pkt a) 
– e) Oświadczenia w zakresie praw autorskich, do celów informacyjnych, marketingowych, 
promocyjnych i reklamowych firmy Oriflame. 

Oświadczam, że nie będę rościł/a sobie w przyszłości żadnych praw do tych zdjęć i 
materiałów video ani nie będę zgłaszała żadnych roszczeń majątkowych i niemajątkowych 
do firmy Oriflame w związku z wykorzystywaniem tych zdjęć i filmów video i utrwalonego na 
nich mojego wizerunku, zgodnie z niniejszym oświadczeniem. 
 
Jednocześnie oświadczam, że w przypadku gdyby Prace Konkursowe I  i II etapu wykonane 
przeze mnie w ramach niniejszego Konkursu zawierały wizerunek osób trzecich, na 
wykorzystanie, którego zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych jest 
potrzebna zgoda tej osoby, to zobowiązuję się przekazać Organizatorowi wraz z niniejszym 
oświadczeniem, taką zgodę tej osoby trzeciej na wykorzystanie jego wizerunku przez 
Oriflame. Treść tej zgody powinna pokrywać się z treścią niniejszego Oświadczenia w 
zakresie wizerunku. 

 
…………………………..., …………………………………………. 
(Data)            (Imię, nazwisko Uczestnika) 

 
 
 



13 
 

W PRZYPADKU OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ: 

Jako opiekun prawny wyżej wskazanej osoby wyrażam zgodę na:  

 uczestnictwo podopiecznego w konkursie Oriflame „Mój pierwszy sukces w Oriflame” 
na warunkach określonych w regulaminie tego Konkursu; 

 przeniesienie przez podopiecznego autorskich praw majątkowych do utworów 
zawartych w Pracach Konkursowych I i II etapu, w zakresie wskazanym w ww. 
„Oświadczeniu w zakresie praw autorskich”; 

  oświadczenie podopiecznego co do zgody na wykorzystywanie 
wizerunku utrwalonego w Pracach Konkursowych I i II etapu oraz w tym na 
zdjęciach oraz na filmach , w zakresie wskazanym w ww. „Oświadczeniu w 
zakresie „Wizerunku”, 

i potwierdzam złożone powyżej przez podopiecznego oświadczenia i zgody. 
 

.................................................................................................  

(Dane opiekuna, imię, nazwisko, PESEL) 

 


