ZASADY KONKURSU
„Zostań Lady Joker!”
1. Konkurs skierowany jest wyłącznie do Uczestników Programu INDIGO EXPERT CLUB.
2. Termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu trwa od 19.12.2018 r. do 11.01.2019 r.
3. Aby wziąć udział w konkursie należy:
a) zalogować się do INDIGO EXPERT CLUB na stronie www.indigo-nails.com (opcja dla Uczestników
Programu INDIGO EXPERT CLUB) lub zalogować się w serwisie www.indigo-nails.com i dołączyć do
INDIGO EXPERT CLUB (opcja dla osób, które nie są jeszcze Uczestnikami Programu INDIGO EXPERT
CLUB)
b) za pośrednictwem formularza dostępnego w serwisie www.indigo-nails.com wysłać zdjęcie, które
jest kolażem zdjęć z wykonanych przez siebie sylwestrowych stylizacji paznokci, przy założeniu, że:
- kolaż musi składać się z minimum 3 zdjęć stylizacji
- do przygotowania stylizacji należy użyć minimum jeden z lakierów z kolekcji IRON (Electric Blue,
Don’t call Me Ariel, Superhero, God is a Woman, Domina)
- minimum jedna ze stylizacji musi zostać wykonana z użyciem lakieru Lady Joker.
c) uzupełnić nazwę i dać krótki opis stylizacji wskazując produkty, z których została wykonana.
4. Wysyłając zgłoszenie konkursowe Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na publikację jego stylizacji
w galerii konkursowej.
5. Wysyłając zgłoszenie konkursowe Uczestnik wyraża zgodę na korzystanie ze zdjęcia oraz
utrwalonej na fotografii stylizacji w zakresie działalności marketingowej Indigo na polach eksploatacji
wskazanych w wskazanych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym w
szczególności opublikowania zdjęcia w social media Indigo, bez ograniczeń terytorialnych,
nieodpłatnie przez okres 5 lat. Uczestnik upoważnia Indigo do rozpowszechniania zdjęcia bez
oznaczenia autora zdjęcia.
6. Wysyłając zgłoszenie konkursowe Uczestnik Konkursu oświadcza, że wykonał zadanie konkursowe
samodzielnie oraz, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe oraz
autorskie prawa osobiste do treści rozwiązania zadania konkursowego. Uczestnik zapewnia, iż
zgłoszona w Konkursie treść zadania konkursowego nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich,
a nadto nie jest obciążona żadnymi wadami prawnymi lub fizycznymi, roszczeniami lub prawami osób
trzecich.
7. W konkursie oceniana będzie kreatywność stylizacji oraz pomysł wykonania kolażu i jakość zdjęcia.
8. Wyboru 5 najciekawszych prac dokona Jury, w skład którego wejdą przedstawiciele Organizatora.
9. Uczestnik Konkursu może wysłać dowolną liczbę różnych stylizacji ale nagrodzony może zostać
tylko jeden raz.
10. Nagrodą w konkursie jest zestaw produktów od Indigo, w skład którego wchodzą: kalendarz
INDIGO na 2019 rok w formacie B5 i balsam do ciała Seventh Heaven Shimmer o pojemności 100 ml
o wartości 48 zł.
11. Do wygrania jest 5 równorzędnych nagród.
12. Lista Zwycięzców zostanie opublikowana do 18.01.2019 r. na stronie www.indigo-nails.com
13. Zwycięzcy o wygranej zostaną powiadomieni do 21.01.2019 r.
14. Nagrody do Zwycięzców zostaną wysłane pocztą kurierską na wskazany przez Zwycięzcę adres.

ZASADY KONKURSU
„Stwórz świąteczny klimat z INDIGO!”
1. Konkurs skierowany jest wyłącznie do Uczestników Programu INDIGO EXPERT CLUB.
2. Termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu trwa od 04.12.2018 r. do 18.12.2018 r.
3. Aby wziąć udział w konkursie należy:
a) zalogować się do INDIGO EXPERT CLUB na stronie www.indigo-nails.com (opcja dla Uczestników
Programu INDIGO EXPERT CLUB) lub zalogować się w serwisie www.indigo-nails.com i dołączyć do
INDIGO EXPERT CLUB (opcja dla osób, które nie są jeszcze Uczestnikami Programu INDIGO EXPERT
CLUB)
b) za pośrednictwem formularza dostępnego w serwisie www.indigo-nails.com wysłać zdjęcie
wykonanej przez siebie świątecznej stylizacji paznokci, z wykorzystaniem do jej przygotowania,
minimum 1 z 5 wymienionych lakierów: Heniek, Predator, Galactica, Paranoia lub Metallizer
c) uzupełnić nazwę i dać krótki opis stylizacji wskazując produkty, z których została wykonana.
4. Wysyłając zgłoszenie konkursowe Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na publikację jego stylizacji
w galerii konkursowej.
5. Wysyłając zgłoszenie konkursowe Uczestnik Konkursu oświadcza, że wykonał zadanie konkursowe
samodzielnie oraz, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe oraz
autorskie prawa osobiste do treści rozwiązania zadania konkursowego. Uczestnik zapewnia, iż
zgłoszona w Konkursie treść zadania konkursowego nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich,
a nadto nie jest obciążona żadnymi wadami prawnymi lub fizycznymi, roszczeniami lub prawami osób
trzecich.
6. W konkursie oceniana będzie kreatywność stylizacji oraz pomysł i jakość zdjęcia.
7. Wyboru 5 najciekawszych prac dokona Jury w skład którego wejdą przedstawiciele Organizatora.
8. Uczestnik Konkursu może wysłać dowolną liczbę różnych stylizacji ale nagrodzony może zostać
tylko jeden raz.
9. Nagrodą w konkursie jest zestaw produktów Indigo Bloom Gold z kolekcji Home SPA w skład
którego wchodzą: balsam 300 ml, masło shea, Shea Elixir, Indigo Sample o wartości 75 zł.
10. Do wygrania jest 5 równorzędnych nagród.
11. Lista Zwycięzców zostanie opublikowana do 21.12.2018 r. na stronie www.indigo-nails.com
12. Zwycięzcy o wygranej zostaną powiadomieni do 23.12.2018 r.
13. Nagrody do Zwycięzców zostaną wysłane pocztą kurierską na wskazany przez Zwycięzcę adres.

