Regulamin konkursu „Wiemy, czego potrzebują Mamy!”
Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie zorganizowanym dla
osób zarejestrowanych na portalu działającym pod adresem internetowym
http://www.rossmann.pl
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Organizatorem konkursu „Wiemy, czego potrzebują Mamy!”, zwanego dalej
Konkursem jest Katarzyna Mysiorek prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą
MediaS Mobile Katarzyna Mysiorek, z siedzibą w Łodzi, 94-238 Łódź ul. Kwiatowa
30, NIP 727 227 30 98 , REGON 473051525, zwana dalej Organizatorem.
3. Fundatorem nagród w Konkursie jest L’Oreal Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy
Daniszewskiej 4, 03-230 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego dla
m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem
000019753, NIP 524-248-82-55, zwana dalej Fundatorem.
4. Adres korespondencyjny Organizatora: MediaS Mobile Katarzyna Mysiorek, ul.
Kwiatowa 30, tel. 42 633 95 44, fax 42 633 87 98, e-mail: biuro@mediasmobile.pl.
5. Konkurs rozpoczyna się 15 maja 2016 r. o godzinie 00:00 i trwa do 31 lipca 2016 r. do
godziny 23:59, z tym jednak zastrzeżeniem, że zgłoszenia udziału w Konkursie mogą
być dokonywane od dnia 15 maja 2016 r. do dnia 23 czerwca 2016 r.
6. Organizator Konkursu informuje o zasadach Konkursu na łamach czasopisma „Skarb”
oraz portalu internetowego www.rossmann.pl , których właścicielem jest Rossmann
SDP sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. św. Teresy 109, 91-222 Łódź, zwana dalej
zamiennie Rossmann.
7. Regulamin konkursu dostępny jest również w siedzibie Organizatora, wskazanej w
ust.3 powyżej oraz na portalu internetowym www.rossmann.pl i na stronie
www.mediasmobile.pl/regulaminy .
§ 2 NAGRODY
1. Nagrodami w Konkursie są:
a. Nagroda I stopnia: 8 (słownie: osiem), Zestawów THERMOMIX o wartości
jednostkowej, w kwocie 4725,00 zł brutto;
b. Nagroda II stopnia: 5 (słownie: pięć) wózków marki MacLaren o wartości
jednostkowej, w kwocie 1400,00 zł brutto;
c. Nagroda III stopnia: 60 (słownie: sześćdziesiąt) zestaw kosmetyków MIXA o
wartości 113 zł każda.
2. Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku
dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.)
wydanie nagród, o których mowa w ust.1 powyżej, podlega opodatkowaniu
zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10%
wartości Nagrody. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego
od osób fizycznych, przed wydaniem Nagród Laureatowi obliczy, pobierze i
odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy
należny z tytułu wygranej. W tym celu do wartości Nagrody zostanie dodane

świadczenie pieniężne w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi
dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie w kwocie
stanowiącej 11,11% wartości danej Nagrody. Laureat oświadcza, że wyraża zgodę aby
kwota premii pieniężnej nie podlegała wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona
została na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie.
§ 3 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Konkurs skierowany jest do klientów drogerii Rossmann, będących Uczestnikami
programu Rossnę.
2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest posiadanie aktywnego konta w portalu
internetowym www.rossmann.pl oraz spełnienie pozostałych warunków określonych
w ust. 7 niniejszego paragrafu.
3. Aby posiadać aktywne konto na portalu internetowym www.rossmann.pl należy podać
na zamieszczonym na nim formularzu rejestracyjnym swój nick, adres e-mail i
zaakceptować regulamin portalu Rossnę. Akceptacja ww. regulaminu jest dobrowolna,
przy czym jest warunkiem koniecznym rejestracji konta.
4. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające
pełną zdolność do czynności prawnych, mające miejsce zamieszkania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej i będące konsumentami w rozumieniu art. 22(1) K.C. Osoby
te zwane są dalej Uczestnikami lub każda z osobna Uczestnikiem. Wszystkie te
warunki muszą być spełnione łącznie najpóźniej w dniu zgłoszenia udziału w
Konkursie.
5. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Rossmann oraz pracownicy
Organizatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin, tzn.: małżonkowie, wstępni,
zstępni, rodzeństwo
6. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest również:
a. zakup w jednej ze stacjonarnych drogerii Rossmann w czasie trwania
konkursu, w trakcie jednej transakcji sprzedaży, co najmniej dwóch produktów
marki MIXA, wskazanych na liście stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu;
b. wpisanie w czasie trwania Konkursu, w aplikacji konkursowej znajdującej się
na stronie www.rossmann.pl :
i.
specjalnego kodu konkursowego znajdującego się na paragonie
niefiskalnym, dołączonym do paragonu dokumentującego transakcję w
jednej z drogerii Rossmann oraz
ii. daty zakupów uprawniających do udziału w Konkursie i
iii.
kwoty wydanej na zakupy w stacjonarnej drogerii Rossmann, widocznej
na paragonie fiskalnym, do którego dołączony jest paragon niefiskalny z
kodem konkursowym, uprawniającym do udziału w Konkursie,
c. zachowanie oryginału paragonu fiskalnego i niefiskalnego, w celu okazania go
na wezwanie Organizatora,
d. wykonanie pracy konkursowej w czasie trwania Konkursu poprzez udzielenie
odpowiedzi na pytanie konkursowe: „Jak Twoja skóra czuje się po użyciu
kosmetyków MIXA?” Praca konkursowa nie może być dłuższa niż 500
znaków (licząc spacje oraz znaki interpunkcyjne). Praca konkursowa powinna

być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika, nie może zawierać
wulgaryzmów, treści obraźliwych, sprzecznych z dobrymi obyczajami lub
prawem. Ponadto praca konkursowa nie może zawierać treści, które mogą być
uznane za reklamę jakiejkolwiek osoby trzeciej, za wyjątkiem Organizatora
lub Fundatora albo Rossmann. Dodatkowo w przypadku posłużenia się w
pracy konkursowej cytatami, należy je w sposób odpowiedni oznaczyć i
wskazać ich autora.
e. Zadanie konkursowe należy wykonać w aplikacji konkursowej, o której mowa
w § 3 punkcie 6 b,
f. akceptacja niniejszego regulaminu.
7. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia wszystkie
warunki określone w niniejszym regulaminie. Niespełnienie warunków wynikających
z niniejszego regulaminu lub bezpodstawna odmowa uczynienia zadość żądaniu
Organizatora, może spowodować wykluczenie Uczestnika z Konkursu.
8. Z zastrzeżeniem treści przepisów poniżej jeden paragon fiskalny wraz z paragonem
niefiskalnym, o którym mowa w §3 ust.6 upoważnia do jednego zgłoszenia udziału w
Konkursie.
9. W przypadku, gdy na jednym paragonie fiskalnym znajdują się informacje na temat
produktów różnych marek Fundatora, objętych różnymi konkursami, wówczas do
jednego paragonu fiskalnego zostanie dołączonych tyle paragonów niefiskalnych, ile
marek produktów Fundatora upoważnia do udziału w różnych konkursach.
10. W przypadku, gdy na jednym paragonie fiskalnym znajduje się kilka produktów marki
MIXA, uprawniających do udziału w Konkursie, wówczas do jednego paragonu
fiskalnego zostanie wydany tylko jeden paragon niefiskalny.
11. Każdy kolejny paragon fiskalny wraz z paragonem niefiskalnym upoważnia do
dokonania kolejnego zgłoszenia udziału w Konkursie. Jeden Uczestnik może wygrać
w Konkursie tylko jedną nagrodę. W przypadku wytypowania jednego Uczestnika do
nagród różnego stopnia, przyznana zostanie przez Organizatora nagroda wyższego
stopnia. Sposoby wykonania pracy konkursowej, o której mowa w §3 ust. 6 lit. d) nie
mogą się powtarzać.
§ 4 KOMISJA KONKURSOWA
1. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa.
2. Skład Komisji Konkursowej ustala Organizator Konkursu. W skład Komisji
Konkursowej wchodzi 3 przedstawicieli Organizatora (osoby wskazane przez
Organizatora).
3. Głos decydujący ma Przewodniczący Komisji Konkursowej.
4. Czas pracy i zasady głosowania wyznacza i określa Przewodniczący Komisji
Konkursowej wybrany spośród jej członków.
5. Oceny prac konkursowych Komisja Konkursowa dokona według własnego uznania,
uwzględniając jakość, oryginalność i walory artystyczne pracy konkursowej.
§ 5 ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Zwycięzcami zostaną autorzy 73 najciekawszych prac konkursowych. Zwycięzcy
zostaną wyłonieni przez Komisję Konkursową spośród Uczestników Konkursu,
którzy spełnili wszystkie warunki wskazane w Regulaminie. Z czego autorzy 8
najciekawszej pracy , znajdujący się na pierwszym miejscu listy, otrzyma nagrodę I
stopnia, kolejnych 5 autorów ciekawych prac konkursowych – nagrody II stopnia a
autorzy, których Komisja Konkursowa umieści na pozycji od 14 do 73, otrzymają
nagrody III stopnia.
2. Komisja Konkursowa ogłosi Laureatów do 30 czerwca 2016 r. do godz. 17.00, na
portalu www.rossmann.pl, wskazując ich dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska
oraz miejsca zamieszkania.
3. Nagrody zostaną wysłane do Laureatów przez Organizatora na jego koszt, za
pośrednictwem przesyłek kurierskich, po etapie weryfikacji paragonów, w terminie do
dnia 15 lipca 2016 r.
4. W przypadku nieodebrania nagrody w terminie, Uczestnik traci prawo do jej
otrzymania a nagroda przechodzi do dyspozycji Fundatora.
5. Laureatowi nie przysługuje prawo żądania zamiany przyznanej nagrody na inną.
Laureatowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród,
ani otrzymania ich ekwiwalentu. Decyzja o przyznaniu nagrody jest ostateczna.
Laureat nie może scedować prawa do nagrody na inną osobę.
6. Odbiór nagrody Laureat zobowiązany jest potwierdzić własnoręcznym, czytelnym
podpisem wskazując jednocześnie datę odbioru.
§ 6 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Przystępując do Konkursu Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że administratorem
jego danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1152 z późn. zm.) jest
Rossmann.
2. Dane osobowe Uczestnika w zakresie nicku i adresu e-mail będą wykorzystywane
przez Rossmann w celu rejestracji, o której mowa w §3 ust. 3.
3. Dane osobowe Laureata w zakresie imienia, nazwiska oraz adresu do dostarczenia
nagrody będą udostępnione Organizatorowi oraz podmiotom świadczącym usługi
kurierskie w celu jej dostarczenia, zaś dane Laureata w zakresie imienia, nazwiska i
miejsca zamieszkania będą przetwarzane w sposób określony w §5 ust. 2 niniejszego
Regulaminu.
4. Niezależnie od treści ust. 2 i 3, dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom
upoważnionym na podstawie przepisów prawa, w celu i zakresie z nich wynikającym.
5. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że w odniesieniu do jego danych osobowych
podanych dobrowolnie, przysługuje mu prawo kontroli ich przetwarzania, w
szczególności dostępu do treści tych danych oraz ich poprawiania.
§ 7 PRAWA AUTORSKIE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Zgłaszając udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że jest autorem wszelkich
Utworów – w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach

pokrewnych (Dz. U. 2006, nr 90, poz. 631, t. j.) - które powstały w związku z
wykonaniem wskazanej w §3 ust.6 pkt d) regulaminu pracy konkursowej.
2. Uczestnik oświadcza, że:
a. treść Utworu nie narusza w żaden sposób prawa ani jakichkolwiek dóbr
osobistych osób trzecich oraz autorskich praw majątkowych do Utworu.
b. utwory nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone.
c. nie przeniósł majątkowych praw autorskich do Utworu na osobę trzecią ani nie
udzielił żadnej licencji wyłącznej uprawniającej do korzystania z pracy
konkursowej.
d. posiada wyłączne prawo do udzielenia zezwoleń na rozporządzanie i
korzystanie z opracowań pracy konkursowej oraz ponosi pełną
odpowiedzialność zarówno wobec Organizatora, jak i Rossmann oraz
Fundatora z tytułu niezgodności z prawdą ww. oświadczeń. Do Konkursu
mogą być zgłaszane jedynie takie prace konkursowe, których wykorzystanie
przez Organizatora , Fundatora lub Rossmann, zgodnie z regulaminem i
udzielonymi na podstawie regulaminu zezwoleniami jest zgodne z
obowiązującymi przepisami i nie narusza praw osób trzecich, a w
szczególności praw autorskich.
3. Z chwilą ogłoszenia wyników Konkursu Laureat, bez dodatkowego wynagrodzenia, w
zamian za przyznaną Nagrodę, udziela Organizatorowi, a także Fundatorowi oraz
Rossmann niewyłącznych licencji oraz zezwolenia i zgody na korzystanie i
rozporządzanie pracą konkursową, według uznania zarówno przez Organizatora, jak i
Fundatora lub Rossmann na wszystkich polach eksploatacji, wymienionych poniżej
oraz w zakresie prawa wykonywania i zezwalania na wykonywanie praw zależnych do
zadań konkursowych na okres 5 lat, bez ograniczeń terytorialnych. Licencja udzielona
jest dla każdego z ww. podmiotów z osobna.
4. Zarówno Organizator, jak i Fundator oraz Rossmann będą uprawnieni, każdy z
osobna, do korzystania i rozporządzania pracą konkursową, według swojego uznania,
w tym dla celów komercyjnych lub promocyjnych albo reklamowych, na
następujących polach eksploatacji:
a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w całości lub w części - wytwarzanie
określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną,
zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową oraz multimedialną, niezależnie
od standardu, systemu, formatu, na dowolnym nośniku, w tym w szczególności
utrwalanie i zwielokrotnianie w dowolnej ilości i formie;
b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których pracę
konkursową w całości lub w części utrwalono, w tym wprowadzanie do
obrotu, użyczenie, najem, dzierżawa oryginału albo egzemplarzy;
c. w zakresie rozpowszechniania Utworu, w całości lub w części, w sposób inny
niż określony powyżej w pkt b) - publicznego wykonania, wystawienia,
odtworzenia, nadawania i reemitowania a także publicznego udostępniania
pracy konkursowej, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym; w tym rozpowszechnianie w
Internecie lub Intranecie;

d. wykorzystywanie pracy konkursowej do celów reklamowych, promocyjnych
oraz informacyjnych Organizatora lub Fundatora albo Rossmann bez
ograniczenia, w tym w ulotkach, direct mailingu, Internecie, Intranecie, prasie,
telewizji i poprzez inne środki techniczne odpowiednie ze względu na potrzeby
promocji lub reklam;
e. wprowadzanie pracy konkursowej w całości lub części do sieci
komputerowych, w tym do sieci Internet oraz do innych sieci, bez
ograniczenia, wprowadzanie Utworu w całości lub w części do pamięci
komputerów oraz przetwarzanie w pamięci komputerów, bez ograniczenia.
5. Korzystanie z Utworu na polach eksploatacji określonych w ust.4 powyżej, może
następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami
innych podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w
formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań,
uzupełnień lub innych modyfikacji , itd.
6. Organizatorowi lub Fundatorowi albo Rossmann przysługuje prawo do dokonywania i
zezwalanie na dokonywanie wszelkich przeróbek, zmian w nagrodzonych Utworach,
według uznania Organizatora lub Fundatora albo Rossmann a w szczególności na
łączenie z innymi elementami w materiałach reklamowych, prawo do korzystania i
rozpowszechnia opracowań (prawo wykonywania zależnych praw autorskich do pracy
konkursowej).
7. Ani Organizator, ani Fundator, ani Rossmann nie jest zobowiązany do publikowania
Utworu a odmowa rozpowszechniania nie wymaga uzasadnienia.
§ 8. POSTANOWIENIE REKLAMACYJNE
1. Niezależnie od uprawnień przewidzianych w bezwzględnie obowiązujących
przepisach prawa, Uczestnik będący konsumentem może zgłosić reklamację, kierując
się zasadami opisanymi poniżej.
2. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Uczestników w formie pisemnej w trakcie
trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu w terminie do dnia 22 lipca 2016 r. O
zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji w przypadku formy pisemnej decyduje
data stempla pocztowego.
3. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy można zgłaszać na piśmie na
adres Organizatora: MediaS Mobile Katarzyna Mysiorek, 94-238 Łódź, ul. Kwiatowa
30 z dopiskiem na kopercie „Konkurs-Reklamacja” .
4. Zaleca się, iż reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, numer telefonu i
dokładny adres Uczestnika, dokładny opis i powód reklamacji.
5. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania przez
Organizatora. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji listem
poleconym, wysłanym na adres, podany w ramach reklamacji.
§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Postanowienia Regulaminu wchodzą w życie z dniem 15 maja 2016 r.
Łódź, dnia 15.05.2016 r.

Załącznik 1.
Mixa Baby Krem uniwersalny 100 ml
Mixa Baby lipidowy zel do ciała i włosów 250ml
Mixa Baby łagodny szampon i płyn 2w1 400 ml
Mixa Baby szampon micelarny 250 ml
Mixa Baby zel- olejek do mycia 400 ml
Mixa Cold Baby Krem uniwersalny 100ml
Mixa Cold Baby Krem/ Zel do kąpieli 250 ml
Mixa COLD CRAM mleczko do ciała 400ml
Mixa COLD CREAM krem do rąk 50 ml
Mixa Cold krem do twarzy 50 ml
Mixa Hyalurogel krem nawilzający 50ml
Mixa krem nawilzający 2 w 1, 50 ml
MIXA KREM NAWILŻAJĄCY 10% gliceryny 50 ml
MIXA KREM NAWILŻAJĄCY 6% gliceryny 50 ml
Mixa Krem odżywczy 25% 50ml
Mixa Krem p/zaczerwienieniom BB skóra ciemna 50 ml
MIXA KREM P/ZACZERWIENIENIOM CC SPF15 50 ml
Mixa Krem p/zaczerwienieniom skóra jasna 50 ml
MIXA KREM P/ZMARSZCZKOWY 45 LAT 50 ml
Mixa kremowy zel do twarzy c.bardzo wrazliwa 200ml
Mixa kremowy zel do twarzy c.zaczerwieniona 200 ml
MIXA mleczko do demakijazu skora wrazliwa 200 ml
Mixa odżywcze mleczko do ciała 400ml
Mixa odżywczy krem do rąk 100 ml
MIXA płyn 2faz. do demakijazu sk.wrazliwa 125ml
Mixa Płyn Micelarny 400ml
Mixa Płyn micelarny do twarzy 400ml
Mixa płyn micelarny przeciw zaczerwienieniom 400ml
MIXA PŁYN MICELARNY SKÓRA WRAŻLIWA 200 ml
Mixa Przeciw Niedoskonałościom Tonik 200 ml
Mixa Przeciw Niedoskonałościom żel do mycia 200ml
Mixa PrzeciwNiedoskonałościom krem do twarzy 50 ml
Mixa PrzeciwNiedoskonałościom płyn micelarny 400ml
Mixa regenerujące mleczko do ciała10% 400ml
Mixa regenerujący krem do rąk 100 ml
MIXA TONIK KOJĄCY SKÓRA WRAŻLIWA 200 ml

3600550296921
3600550296969
3600550367188
3600550295825
3600550368383
3600550817812
3600550818697
3600550816228
3600550818581
3600550826265
3600550816235
3600550292800
3600550292886
3600550367140
3600550297089
3600550297003
3600550297041
3600550296761
3600550816266
3600550816259
3600550295900
3600550296105
3600550296020
3600550296884
3600550367164
3600550476033
3600550367157
3600550295863
3600550752441
3600550807400
3600550752465
3600550752403
3600550296846
3600550296808
3600550306071

