ANEKS z dnia 26 kwietnia 2021 r.
do Regulaminu Mistrzostw „Zostań Master of Pastel Indigo” trwającego od dnia 12 kwietnia 2021 r.
Niniejszy aneks wprowadza następujące zmiany do Regulaminu Mistrzostw „Zostań Master of Pastel
Indigo”
§1
Zmianie ulega pkt 3 ust. 6, który otrzymuje brzmienie:
„W II etapie Finaliści zostaną wyłonieni, wśród Półfinalistów, przez Komisję Konkursową, wyłącznie
spośród osób spełniających warunki określone w niniejszym Regulaminie.”
§2
Zmianie ulega pkt 3 ust. 7, który otrzymuje brzmienie:
„W III etapie Zwycięzcy Mistrzostw zostaną wyłonieni, wśród Finalistów, przez Komisję Konkursową,
wyłącznie spośród osób spełniających warunki określone w niniejszym Regulaminie.”

§3
Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian. Stąd aktualny tekst jednolity Regulaminu
Mistrzostw „Zostań Master of Pastel Indigo” brzmi:

Regulamin Mistrzostw „Zostań Master of
Pastel Indigo”
§1 Informacje ogólne
1. Organizatorem Mistrzostw oraz Fundatorem nagród w Mistrzostwach pod nazwą
„Zostań Master of Pastel Indigo” (dalej: „Mistrzostwa”) jest Indigo Nails spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Łodzi (93-192)
przy ulicy Senatorskiej 14/16, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000684415, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy
dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, posiadająca numer REGON 101805889, numer NIP 7272792881 (dalej
„Organizator”, „Fundator”).
2. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) stanowi podstawę Mistrzostw
prowadzonych na publicznym koncie społecznościowym marki Indigo Nails
na portalu Instagram, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Mistrzostwach,
jak również określa prawa i obowiązki Uczestników oraz Organizatora Mistrzostw.
3. Uczestnictwo w Mistrzostwach jest równoznaczne z akceptacją postanowień
Regulaminu. Uczestnicy Mistrzostw są zobowiązani do przestrzegania zasad
zawartych w Regulaminie.
4. Mistrzostwa nie podlegają przepisom Ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach
hazardowych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 165 z późn. zm.).
§2 Zasady uczestnictwa w Mistrzostwach
1. W Mistrzostwach mogą wziąć udział osoby fizyczne (dalej: „Uczestnik” lub
„Uczestnicy”) spełniające następujące warunki:

posiadają pełną zdolność do czynności prawnej;
zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
posiadają publiczne konto na portalu Instagram;
warunkiem zakwalifikowania pracy do Mistrzostw jest posiadanie przez
Uczestnika wszelkich praw autorskich do niej.
2. W Mistrzostwach nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz i
przedstawiciele Organizatora, a także osoby współpracujące z Organizatorem.
Zgłoszenia do Mistrzostw można dokonać tylko na portalu społecznościowym
Instagram.
3. Udział w Mistrzostwach i związane z nim udostępnienie danych osobowych przez
Uczestnika jest całkowicie dobrowolne. Udział jest bezpłatny.
4. Mistrzostwa trwają od 12.04.2021 od godz. 10:00:00 (czasu środkowoeuropejskiego
GMT +1) do 30.04.2021 do godz. 09:59:59 (czasu środkowoeuropejskiego GMT +1).
5. Mistrzostwa prowadzone są za pośrednictwem publicznego konta społecznościowego
na portalu Instagram.
6. Mistrzostwa podzielone są na 3 etapy
o I etap „Kwalifikacje” – od 12.04.2021 r. od godz. 10:00 do 19.04.2021 r. do
godz. 23:59, składający się z 4 rund
• I runda – od 12.04.2021 r. od godz. 10:00 do 13.04.2021 r. do godz.
23:59,
• II runda – od 14.04.2021 r. od godz. 10:00 do 15.04.2021 r. do godz.
23:59,
• III runda – od 16.04.2021 r. od godz. 10:00 do 17.04.2021 r. do godz.
23:59,
• IV runda – od 18.04.2021 r. od godz. 10:00 do 19.04.2021 r. do godz.
23:59,
o II etap „Półfinał” – od 21.04.2021 r. od godz. 10:00 do 23.04.2021 r. do godz.
11:59,
o III etap „Finał” – od 26.04.2021 r. od godz. 10:00 do 28.04.2021 r. do godz.
11:59.
7. W pierwszy dzień każdej z rund I etapu Organizator za pośrednictwem profilu na
portalu Instagram opublikuje, w formie postu oraz relacji, zadanie konkursowe, dla
każdej rundy inne.
8. Zadaniem uczestnika będzie wykonanie zadania konkursowego polegającego na
własnoręcznym stworzeniu na dłoni lub tipsie stylizacji zgodnej z założeniami zadania
konkursowego, z wykorzystaniem tylko i wyłącznie produktów marki Indigo Nails, a
w szczególności kolorów z kolekcji Master of Pastel, a następnie opublikowanie jej, w
czasie trwania jednej z czterech rund, w formie postu na swoim publicznym koncie na
portalu społecznościowym Instagram oraz dodanie oznaczeń @indigonails,
#zostanmasterofpastel oraz dedykowany hashtag wskazany w zadaniu konkursowym.
9. W terminie do 1 dnia od zakończenia każdej z rund I etapu zostaną ogłoszeni Laureaci
każdej rundy.
10. W pierwszy dzień II etapu Organizator za pośrednictwem profilu na portalu Instagram
opublikuje inspiracyjne zdjęcia stylizacji, wykonanych przez Instruktorki z Centrali
Indigo, do wykonania których zostały użyte produkty Indigo Nails, a w szczególności
kolory z kolekcji Master of Pastel.
11. Zadaniem uczestnika będzie wykonanie zadania konkursowego polegającego na
własnoręcznym stworzeniu na dłoni lub tipsie stylizacji inspirowanej pracami
Instruktorek z Centrali Indigo, z wykorzystaniem tylko i wyłącznie produktów marki
Indigo Nails, a w szczególności kolorów z kolekcji Master of Pastel, a następnie
o
o
o
o

opublikowanie jej, w czasie trwania II etapu, w formie postu na swoim publicznym
koncie na portalu społecznościowym Instagram oraz dodanie oznaczeń @indigonails,
#zostanmasterofpastel oraz #masterofpastelpolfinal.
12. W terminie do 3 dni od zakończenia II etapu zostaną ogłoszeni Laureaci.
13. W pierwszy dzień III etapu Organizator za pośrednictwem profilu na portalu
Instagram opublikuje, w formie postu oraz relacji, zadanie konkursowe.
14. Zadaniem uczestnika będzie wykonanie zadania konkursowego polegającego na
własnoręcznym stworzeniu na dłoni lub tipsie stylizacji zgodnej z założeniami zadania
konkursowego, z wykorzystaniem tylko i wyłącznie produktów marki Indigo Nails, a
w szczególności kolorów z kolekcji Master of Pastel, a następnie opublikowanie jej, w
czasie trwania III etapu, w formie postu na swoim publicznym koncie na portalu
społecznościowym Instagram oraz dodanie oznaczeń @indigonails,
#zostanmasterofpastel oraz #masterofpastelfinal.
15. W terminie do 3 dni od zakończenia III etapu zostaną ogłoszeni Laureaci.
16. Warunkiem udziału w Mistrzostwach jest:
o posiadanie publicznego konta w serwisie społecznościowym Instagram,
o wykonanie zadań konkursowych oraz opublikowanie pracy konkursowej w
formie postu na swoim publicznym koncie na portalu społecznościowym
Instagram oraz dodanie oznaczeń @indigonails i dedykowanych hashtagów
wskazanych w poszczególnych zadaniach konkursowych w każdym etapie,
o zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz przyjęcie do wiadomości jego
postanowień,
o wyrażenie zgody na wykorzystanie opublikowanej fotografii przez
Organizatora w celach marketingowych.
Wszystkie wskazane wyżej warunki muszą zostać spełnione przez Uczestnika łącznie.
17. Każdy uczestnik może wziąć udział w I etapie Mistrzostw osiem razy, po dwa razy w
każdej rundzie.
18. Realizacja zadania konkursowego nie może zawierać treści, które:
o mogły zostać zamieszczone z zamiarem naruszenia praw osób trzecich,
o mogą naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane
z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych,
o mogą zawierać treści obraźliwe, wulgarne lub stanowić groźbę karalną
skierowaną do innej osoby,
o mogą być sprzeczne z interesem Organizatora,
o mogą w inny sposób naruszać postanowienia Regulaminu.
19. Uczestnik publikując prace w ramach Mistrzostw (dalej: „Praca konkursowa”)
deklaruje, iż publikacja Pracy konkursowej nie narusza praw ani dóbr osób trzecich
oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach
i na warunkach określonych w Regulaminie.
20. Organizator powoła trzyosobową komisję konkursową (dalej "Komisja
Konkursowa"). Komisja Konkursowa ocenia wykonanie zadań konkursowych przez
uczestników Mistrzostw. Do zadań Komisji Konkursowej należy również stałe
czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Mistrzostw, podejmowanie decyzji
w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Mistrzostwami, w tym
z interpretacją niniejszego Regulaminu. Każdemu, kto zgłosił pracę konkursową
przysługuje prawo wniesienia odwołania z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie
sprawy, odwołanie rozpoznaje Komisja Konkursowa. Decyzje Komisji Konkursowej
są ostateczne.

§3 Rozstrzygnięcie Mistrzostw
1. W I etapie Mistrzostw 24 Uczestników (dalej: Zwycięzca Kwalifikacji), po 6
Uczestników z każdej rundy, przejdzie do kolejnego etapu Mistrzostw.
2. W II etapie Mistrzostw nagroda zostanie przyznana 22 Uczestnikom (dalej:
Półfinalista), a pozostałych 2 Uczestników (dalej: Finalista) przejdzie do kolejnego
etapu Mistrzostw.
3. W III etapie Mistrzostw nagroda zostanie przyznana 2 Uczestnikom (dalej: Zwycięzcy
Mistrzostw)
4. Zwycięzcy Kwalifikacji Mistrzostw zostaną wyłonieni przez Komisję Konkursową,
w pierwszym etapie, wyłącznie spośród osób spełniających warunki określone
w niniejszym Regulaminie.
5. Wyłaniając Zwycięzców Kwalifikacji Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę
następujące kryteria:
o forma wykonania,
o zgodność Pracy konkursowej z tematyką zadania konkursowego,
o twórcze i artystyczne podejście do realizacji Pracy konkursowej
o spełnienie warunków zadania konkursowego.
6. W II etapie Finaliści zostaną wyłonieni, wśród Zwycięzców Kwalifikacji I etapu,
w drodze głosowania publiczności, które odbywać się będzie za pośrednictwem strony
internetowej https://www.indigo-nails.com/ .
7. W III etapie Zwycięzcy Mistrzostw zostaną wyłonieni, w drodze głosowania
publiczności, które odbywać się będzie na profilu społecznościowym na portalu
Instagram Organizatora.
8. O wyborze Zwycięzców Kwalifikacji i Finalistów Organizator powiadomi w
publikacji na profilu Instagram Organizatora.
9. O wyborze Półfinalistów i Zwycięzców Mistrzostw Organizator powiadomi każdego
za pomocą wiadomości prywatnej na portalu Instagram oraz w poście na profilu
Instagram Organizatora.
10. Nagrodą w Mistrzostwach jest:
o II etap - zestaw 3 kolorowych lakierów hybrydowych wybranych przez
każdego z Półfinalistów. Półfinaliści mogą wybrać dowolne kolory spośród
wszystkich dostępnych na stronie internetowej indigo-nails.com ; wartość
nagrody 105 zł brutto;
o III etap
• za zajęcie II miejsca – zestaw 20 kolorowych lakierów hybrydowych
wybranych przez Finalistę, który zdobył II miejsce. Może on wybrać
dowolne kolory spośród wszystkich dostępnych na stronie internetowej
indigo-nails.com ; wartość nagrody 700 zł brutto;
• za zajęcie I miejsca – tytuł Master of Pastel Indigo, statuetka Master of
Pastel, udział w odcinku na kanele You Tube Organizatora jako gość
specjalny; wartość nagród rzeczowych 1 088,66 zł brutto.
11. Jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną Nagrodę.
12. Do wartości Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości
odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych
z tytułu wygranej w Mistrzostwach w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej
Nagrody. Zwycięzca oświadcza, że wyraża zgodę, aby kwota dodatkowej nagrody
pieniężnej nie podlegała wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona została na zapłatę
podatku należnego z tytułu wygranej w Mistrzostwach. Powyższe będzie miało

zastosowanie, o ile z powszechnie obowiązujących przepisów prawa wynikać będzie
obowiązek zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od przyznanej Nagrody.
13. Uczestnik nie może żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną
inną formę rekompensaty, nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią.
14. Uczestnik może zrzec się prawa do Nagrody.
15. Warunkiem otrzymania Nagrody przez Półfinalistów i Zwycięzców Mistrzostw jest
przesłanie do dnia 31 maja 2021 r. wiadomości prywatnej do Organizatora na portalu
Instagram, z danymi niezbędnymi do wydania Nagrody, a mianowicie:
o imię i nazwisko,
o adres zamieszkania,
o numer telefonu,
o PESEL
o lista wybranych lakierów hybrydowych, w przypadku Półfinalistów i
Zwycięzcy Mistrzostw zajmującego II miejsce.
W przypadku niewysłania wiadomości zwrotnej do godz. 23:59:59 (czasu
środkowoeuropejskiego GMT +1) do dnia 31 maja 2021 r. lub wysłania
wiadomości zawierającej niepoprawne lub niepełne dane identyfikacyjne
Zwycięzcy, Zwycięzca ten traci prawo do Nagrody.
16. Organizator zobowiązuje się przesłać Nagrodę dla Zwycięzcy w terminie do 21 dni
roboczych od daty otrzymania kompletu danych osobowych laureatów,
za pośrednictwem firmy kurierskiej.
17. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia z udziału w Mistrzostwach
Uczestników naruszających niniejszy Regulamin, a także Uczestników, którzy
prowadzą działania sprzeczne z prawem lub z dobrymi obyczajami.
§4 Prawa autorskie
1. Uczestnik zgłaszając swój udział w Mistrzostwach potwierdza, iż zgłoszona przez
niego Praca konkursowa jest jego dziełem, do którego posiada pełnie praw autorskich
i pokrewnych oraz, że zgłoszona praca jest wolna od wad prawnych i nie narusza
żadnych praw osób trzecich, jak również dóbr osobistych osób trzecich.
2. Zamieszczając prace konkursową zgodnie z § 2 ust. 10 Regulaminu, Uczestnik
upoważnia Organizatora do nieograniczonego w czasie oraz terytorialnie korzystania
z Pracy konkursowej poprzez jej publikowanie na następujących polach eksploatacji:
a. utrwalanie dowolnymi technikami, w tym w szczególności utrwalanie
w całości i we fragmentach na wszelkich nośnikach audiowizualnych jak np.
taśma światłoczuła, magnetyczna, celuloidowa, nośniki cyfrowe – DVD, CD,
CD ROM, VCD, Mini Disc, płyta MP3, klisza fotograficzna, płyta analogowa,
dysk optyczny, kości pamięci, i innych nośnikach pamięci,
b. zwielokrotnianie utrwaleń w całości i we fragmentach dowolnymi technikami,
w tym drukarską, reprograficzną, światłoczułą, magnetyczną, cyfrową,
optyczną, techniką zapisu komputerowego, na nośnikach audiowizualnych,
wideofonicznych, komputerowych,
c. wprowadzenie do pamięci komputera,
d. wprowadzenie do lokalnych sieci komputerowych,
e. tłumaczenie, opracowanie, aranżacja, przystosowanie, zmiana układu lub
jakiekolwiek inne zmiany w zapisie komputerowym, z prawem
do zwielokrotnienia rezultatów tych zmian, z zachowaniem praw osoby, która
te zmiany wykonała,

f. wprowadzenie do sieci teleinformatycznej np. Internet, wykonywanie kopii
takich zapisów oraz ich rozpowszechnianie w sieciach teleinformatycznych,
g. rozpowszechnianie na stronach internetowych Organizatora, portalach
społecznościowych Organizatora oraz na profilach Organizatora w portalach
społecznościowych,
h. udostępnianie za pośrednictwem aplikacji mobilnej Organizatora.
§5 Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Mistrzostw oraz
przekazania nagród, Uczestnicy winni zgłaszać drogą mailową na adres
office@indigo-nails.com lub pocztą na adres siedziby Organizatora podany
w paragrafie 1 Regulaminu, z dopiskiem: "Mistrzostwa Zostań Master of Pastel Indigo
- reklamacja", a także po zakończeniu Mistrzostw nie później jednak niż:
o w przypadku Uczestników Mistrzostw, 7 dni od daty ogłoszenia wyników
Mistrzostw;
o w przypadku Zwycięzców – 7 dni od daty otrzymania Nagrody.
2. Reklamacja powinna zawierać następujące dane zgłaszającego reklamację: imię,
nazwisko i dokładny adres, jak również dokładny opis i powód reklamacji, a także
żądanie zgłaszającego reklamację.
3. Reklamacje złożone po terminie lub niezawierające informacji, o których mowa w ust.
2 powyżej, nie będą rozpatrywane. Za datę nadania reklamacji uznaje się datę stempla
pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację.
4. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 14 dni
od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
§6 Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Mistrzostw jest Organizator.
2. Dane osobowe zbierane w związku z Mistrzostwami przetwarzane będą w celu
realizacji Mistrzostw i wydania przyznanej Nagrody. Dane przetwarzane są
na podstawie zgody Uczestników (art. 6 ust. 1 pkt a RODO).
3. Dane osobowe Uczestników mogą być ujawniane podmiotom wspierającym
Organizatora przy realizacji Mistrzostw, w tym w szczególności agencjom
marketingowym, firmom kurierskim, Poczcie Polskiej.
4. W związku z przetwarzaniem przez Organizatora danych osobowych, Uczestnikom
przysługują następujące uprawnienia:
o prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia ich przetwarzania,
o prawo do przenoszenia dostarczonych danych osobowych do innego
administratora,
o prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych;
5. Uczestnikom przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
6. Dane osobowe Uczestników Mistrzostw będą przechowywane przez okres, w którym
możliwe będzie zgłaszania reklamacji, a w przypadku reklamacji – przez czas
niezbędny do rozpatrzenia reklamacji.
7. Podanie danych osobowych do realizacji Mistrzostw, jest dobrowolne. Podanie tych
danych jest jednak warunkiem koniecznym do możliwości realizacji Mistrzostw przez
Organizatora, w tym w szczególności przekazania Zwycięzcom Nagród.

Konsekwencją nie podania danych osobowych jest brak możliwości otrzymania
Nagrody od Organizatora.
§7 Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Mistrzostw na stronie
internetowej www.indigo-nails.com
2. Wszelkie spory związane z interpretacją Regulaminu oraz z realizacją praw
i obowiązków związanych z Mistrzostwami rozstrzygane będą w drodze postępowania
reklamacyjnego opisanego w paragrafie V powyżej, a w przypadku braku
rozstrzygnięcia przez właściwy sąd powszechny.
3. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Mistrzostw.
4. Organizator może w każdym czasie zmienić Regulamin udziału w Mistrzostwach,
o czym poinformuje Uczestników na swoim oficjalnym profilu na portalu Instagram.
W przypadku zmian w Regulaminie, zmiany te nie będą naruszać praw już nabytych
przez Uczestników, oraz nie będą pogarszać warunków Mistrzostw.
5. Regulamin w wersji zmienionej obowiązuje od momentu opublikowania.
6. Poprzez zgłoszenie do Mistrzostw Uczestnik potwierdza, że zapoznał się
z Regulaminem, rozumie jego postanowienia i akceptuje wszystkie zasady Mistrzostw
zawarte w Regulaminie.

