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Regulamin konkursu „Zostań twarzą Allegro na Instagramie” 

(dalej zwany „Regulaminem”)  

1. Postanowienia ogólne 

1.1. Organizatorem konkursu prowadzonego pod nazwą „Zostań twarzą Allegro na Instagramie”, 

zwanego dalej „Konkursem” jest 180heartbeats/JvM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Szpitalna 8A lok 5, 00-031 Warszawa, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 403639, NIP: 7010079202 (zwana dalej 

„Organizatorem”). 

1.2. Organizator przeprowadza Konkurs na zlecenie Grupy Allegro spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań wpisanej do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 268796, posiadającej NIP 5272525995, z kapitałem zakładowym 

w wysokości 33.976.500,00 zł (dalej zwanej "Zleceniodawcą"). 

1.3. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i jest prowadzony min. za 

pośrednictwem serwisu internetowego Instagram (dalej zwanego „serwisem Instagram”). 

1.4. Uczestnicy Konkursu (zwani dalej „Uczestnikami”) są zobowiązani do zapoznania się i 

przestrzegania zasad zawartych w Regulaminie. W przypadku stwierdzenia naruszenia 

Regulaminu przez Uczestnika Konkursu, Organizator będzie uprawniony do wykluczenia 

Uczestnika z udziału w Konkursie. Oświadczenie o wykluczeniu z udziału w Konkursie 

następowało będzie (wedle wyboru Organizatora): 

1.4.1. w formie wiadomości bezpośredniej wysłanej za pośrednictwem serwisu Instagram 

skierowanej na konto Uczestnika w serwisie Instagram; 

1.4.2. poprzez wiadomość SMS na numer telefonu Uczestnika; 

1.4.3. poprzez wiadomość e-mail na adres e-mail Uczestnika. 

1.5. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są w Regulaminie oraz w powszechnie 

obowiązujących przepisach polskiego prawa. Regulamin Konkursu jest dostępny w wersji 

elektronicznej pod adresem https://ddob.com/castingallegro/regulamin.pdf. 

1.6. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380, j.t. z późn.zm.) – dalej zwanej „Kodeksem cywilnym”. 

2. Uczestnicy Konkursu 

2.1. Udział w Konkursie jest dobrowolny. 

2.2. Uczestnikiem Konkursu może być osoba: 

2.2.1. pełnoletnia; 

2.2.2. posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; 

https://ddob.com/castingallegro/regulamin.pdf
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2.2.3. uczestnicząca w Konkursie w charakterze konsumenta w rozumieniu przepisu art. 

22[1] Kodeksu cywilnego; 

2.2.4. mająca miejsce zamieszkania w Rzeczpospolitej Polskiej; 

2.2.5. posiadająca publiczny profil w serwisie Instagram (zwany dalej „Profilem”); 

2.2.6. posiadająca na Profilu zdjęcia tej osoby w różnych stylizacjach modowych. 

2.3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i Zleceniodawcy oraz ich krewni 

lub powinowaci, w tym ich wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzeństwo, a także osoby 

pozostające z tymi pracownikami w stosunku przysposobienia. 

3. Przebieg Konkursu 

3.1. Konkurs przebiega w dwóch etapach.  

3.2. W ramach pierwszego etapu osoba, która chce wziąć udział w Konkursie, w celu zgłoszenia 

swojego w nim udziału, powinna: 

3.2.1. zacząć obserwować profil moda_allegro tj. oficjalny profil Allegro w serwisie Instagram 

zwany dalej „Profilem Allegro” (nie jest to wymagane, jeżeli taka osoba już obserwuje 

Profil Allegro); 

3.2.2. udostępnić (tzn. „zrepostować”) na swoim Profilu w serwisie Instagram post dotyczący 

Konkursu znajdujący się na Profilu Allegro z hashtagiem #castingallegro; 

3.2.3. oznaczyć na poście udostępnionym zgodnie z pkt. 3.2.2 powyżej profil @moda_allegro. 

3.3. Osoba spełniająca wymagania określone Regulaminem, która dokona czynności wskazanych w 

pkt. 3.2 powyżej stanie się Uczestnikiem Konkursu. 

3.4. Komisja konkursowa wyłoni spośród Uczestników nie więcej niż 100 finalistów Konkursu 

(zwanych dalej „Finalistami”). 

3.5. W ramach drugiego etapu Konkursu Finaliści zostaną zaproszeni na casting, po którym  

zostanie wyłonionych nie więcej niż 15 zwycięzców Konkursu (zwanych dalej „Zwycięzcami”). 

3.6. Udział w Konkursie można brać wyłącznie we własnym imieniu. 

3.7. Wykonanie czynności określonych w pkt. 3.2 powyżej w celu stania się uczestnikiem Konkursu 

będzie dalej zwane „Zgłoszeniem”.  

3.8. Zgłoszenia mogą być dokonywane od dnia 02.06.201 r. od godziny 17:00 do godziny 15:00 dnia 

20.06.2017 r. Dokonanie Zgłoszenia w okresie wskazanym w zdaniu poprzedzającym oznacza 

deklarację chęci wzięcia udziału w Konkursie. 

3.9. W Konkursie można uczestniczyć korzystając wyłącznie ze swojego osobistego, autentycznego 

publicznego profilu w serwisie Instagram. 

4. Rozstrzygnięcie Konkursu 

4.1. W celu wyłonienia Zwycięzców Konkursu oraz w celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym 

przebiegiem Konkursu, Organizator powoła dwuosobową komisję konkursową („Komisja”).  
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4.2. Spośród wszystkich Uczestników, którzy dokonali Zgłoszeń i spełniają wymogi określone 

Regulaminem, Komisja wyłoni nie więcej niż 100 Finalistów. Komisja może nie wyłonić również 

żadnego Finalisty, jeżeli w ocenie Komisji żaden z Uczestników nie zasługuje na uzyskanie 

statusu Finalisty. 

4.3. W celu wyłonienia Finalistów Komisja zapozna się z zamieszczonymi na Profilach Uczestników 

zdjęciami przedstawiającymi Uczestników prezentującymi stylizacje modowe Uczestników 

(zwane dalej „Stylizacjami”) i dokona oceny Stylizacji. 

4.4. Kryteriami oceny Stylizacji przez Komisję będzie oryginalność, pomysłowość i estetyka 

Stylizacji. Komisja będzie dokonywała oceny według własnego uznania. 

4.5. Uczestnik zostanie poinformowany o uzyskaniu statusu Finalisty poprzez wiadomość 

bezpośrednią skierowaną na Profil Uczestnika w serwisie Instargam. 

4.6. W terminie 48 godziny od otrzymania wiadomości o uzyskaniu statusu Finalisty Uczestnik 

będzie zobowiązany przesłać na adres e-mail podany w ww. wiadomości swoje imię i 

nazwisko, aktualny adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego oraz 

oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu i 

w związku z Konkursem.  

4.7.  W przypadku gdy Uczestnik nie wyśle e-maila zgodnie z pkt. 4.6 powyżej, Organizator będzie 

uprawniony do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie. Organizator powiadomi 

Uczestnika o wykluczeniu z udziału w Konkursie za pośrednictwem wiadomości bezpośredniej 

wysłanej na Profil Uczestnika. 

4.8. Po otrzymaniu wiadomości e-mail Uczestnika z danymi wskazanymi w pkt. 4.6 powyżej, 

Organizator skontaktuje się z Finalistą i przekaże mu informacje o czasie i miejscu, w którym 

odbędzie się casting, którego celem będzie wyłonienie Zwycięzców Konkursu. 

4.9. W przypadku gdy Finalista nie stawi się na castingu, Organizator będzie uprawniony do 

wykluczenia Finalisty z udziału w Konkursie. Organizator powiadomi Finalistę o wykluczeniu z 

udziału w Konkursie, wedle swego wyboru, za pośrednictwem wiadomości bezpośredniej 

wysłanej na Profil Uczestnika, wiadomości e-mail lub za pośrednictwem wiadomości SMS. 

4.10. Spośród wszystkich wyłonionych przez Komisję Finalistów, na podstawie przeprowadzonego 

castingu, Komisja wyłoni nie więcej niż 15 Zwycięzców Konkursu. Komisja może nie wyłonić 

również żadnego Zwycięzcy, jeżeli w ocenie Komisji żaden z Finalistów nie zasługuje na 

uzyskanie statusu Zwycięzcy. 

4.11. Kryteriami oceny Finalistów przez Komisję w trakcie castingu będzie sposób prezentacji swojej 

osoby przez Finalistę w trakcie castingu oraz przydatność wizerunku Finalisty na potrzeby 

wykorzystania go w fotografiach przedstawiających stylizacje modowe Allegro. Komisja będzie 

dokonywała oceny według własnego uznania. 

4.12. Decyzja co do wyłonienia Zwycięzców zostanie podjęta do dnia 29.06.2017 r.  
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4.13. Finalista zostanie poinformowany o uzyskaniu statusu Zwycięzcy za pośrednictwem 

wiadomości bezpośredniej wysłanej na Profil Uczestnika w serwisie Instagram, wiadomości e-

mail lub za pośrednictwem wiadomości SMS. 

5. Nagrody 

5.1. Nagrodami dla Zwycięzców będzie możliwość uczestnictwa przez Zwycięzców w profesjonalnej 

sesji zdjęciowej, podczas której Zwycięzcy będą prezentowali jako modele stylizacje modowe 

wybrane przez Organizatora oraz publikowanie fotografii Zwycięzców wykonanych w trakcie 

sesji zdjęciowej na Instagramie w związku z promocją marki Allegro oraz karta podarunkowa o 

wartości 500 zł brutto do wykorzystania w serwisie Allegro. 

5.2. Zwycięzca zostanie poinformowany o miejscu i terminie sesji zdjęciowej z co najmniej 2-

dniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem wiadomości bezpośredniej wysłanej na Profil 

Uczestnika w serwisie Instagram, wiadomości e-mail lub za pośrednictwem wiadomości SMS.  

5.3. Zwycięzca będzie zobowiązany stawić się na sesji zdjęciowej oraz będzie zobowiązany 

stosować się w trakcie sesji do wskazówek Organizatora. 

5.4. W przypadku gdy Zwycięzca nie stawi się na wyznaczonej sesji zdjęciowej, lub w trakcie sesji 

nie będzie stosował się do wskazówek Organizatora, Organizator będzie uprawniony do 

wykluczenia Zwycięzcy z udziału w Konkursie. Organizator powiadomi Zwycięzcę o wykluczeniu 

z udziału w Konkursie, wedle swego wyboru, za pośrednictwem wiadomości bezpośredniej 

wysłanej na Profil Zwycięzcy, wiadomości e-mail lub za pośrednictwem wiadomości SMS. 

5.5. Przed rozpoczęciem sesji zdjęciowej Zwycięzca będzie zobowiązany zawrzeć z Organizatorem 

lub Zleceniodawcą (wedle wyboru Organizatora) umowę upoważniającą do korzystania z jego 

wizerunku utrwalonego na fotografiach wykonanych w trakcie sesji zdjęciowej.  

5.6. W przypadku gdy Zwycięzca nie zawrze umowy, o której mowa w pkt. 5.5 powyżej, Organizator 

będzie uprawniony do wykluczenia Zwycięzcy z udziału w Konkursie. Organizator powiadomi 

Zwycięzcę o wykluczeniu z udziału w Konkursie, wedle swego wyboru, ustnie, za 

pośrednictwem wiadomości bezpośredniej wysłanej na Profil Zwycięzcy, wiadomości e-mail 

lub za pośrednictwem wiadomości SMS. 

5.7. Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie również w 

przypadku niespełnienia wymogów określonych Regulaminem lub w przypadku stwierdzenia 

przez Organizatora naruszeń Regulaminu przez Uczestnika. 

5.8. Wykluczenie z Konkursu będzie skutkowało utratą przez Uczestnika, odpowiednio, statusu 

Uczestnika, Finalisty lub Zwycięzcy, a co za tym idzie utratą uprawnień przysługujących, 

odpowiednio, Uczestnikowi, Finaliści lub Zwycięzcy. W szczególności, w przypadku Zwycięzcy, 

utrata statusu Zwycięzcy będzie skutkowała przepadkiem uprawnienia do otrzymania 

Nagrody. W takim wypadku Organizator będzie uprawniony (lecz nie będzie zobowiązany) do 

przyznania Nagrody innemu Finaliście, co będzie skutkowało, że taki Finalista stanie się 

Zwycięzcą. 

 



5 
 

5.9. Łączna wartość Nagrody wynosi 1.000 złotych brutto. 

5.10. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do wymiany Nagrody na inną nagrodę lub inny rodzaj 

przysporzenia lub świadczenia, w szczególności nie jest dopuszczalna wypłata wartości 

Nagrody w gotówce. W przypadku nieskorzystania przez Zwycięzcę, z dowolnej przyczyny, z 

Nagrody w całości lub w części, Zwycięzca nie jest uprawniony do jakiegokolwiek świadczenia 

z tego tytułu, w szczególności do wypłaty niewykorzystanej części w pieniądzu. 

5.11. Do Nagrody przypisana jest dodatkowa nagroda pieniężna, nie podlegająca wypłacie 

Zwycięzcy, w wysokości odpowiadającej 10 % Nagrody. Dodatkowa nagroda pieniężna, o której 

mowa w zdaniu poprzednim, przeznaczona jest na pokrycie zryczałtowanego podatku 

dochodowego od osób fizycznych od przekazanej w Konkursie Nagrody. 

5.12. Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych od Nagrody przyznanej w Konkursie 

zostanie pobrany przez Organizatora i wpłacony na rachunek właściwego organu 

podatkowego, zgodnie z odpowiednimi przepisami. 

6. Dane osobowe 

6.1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. 

6.2. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uzyskania 

statusu Finalisty lub ewentualnie również Zwycięzcy. 

6.3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922, j.t. ze zm., dalej: „ustawa o ochronie 

danych osobowych”) przez Organizatora wyłącznie w celu i na potrzeby Konkursu i w związku 

z Konkursem, w tym w celu realizacji Konkursu oraz przyznania i rozliczenia Nagrody. 

6.4. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.  

7. Postępowanie reklamacyjne 

7.1. Wszelkie reklamacje w związku z uczestnictwem w Konkursie mogą być zgłaszane przez 

przesłanie wiadomości e-mail na adres apuczynska@180hb.com w okresie trwania Konkursu 

oraz w terminie 14 dni po jego zakończeniu. Zwycięzca jest uprawniony do zgłaszania reklamacji 

związanych z Konkursem również po upływie terminu wskazanego w zdaniu poprzednim, nie 

później jednak niż do upływu 14 dni od uczestniczenia w sesji zdjęciowej.  

7.2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres zwrotny Uczestnika oraz podanie 

dokładnego opisu i wskazanie przyczyny reklamacji.  

7.3. Reklamacje będą rozpatrywane przez komisję reklamacyjną powołaną przez Organizatora w 

terminie 21 dni od daty ich otrzymania.  

7.4. W terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji Organizator prześle Uczestnikowi listem 

poleconym lub e-mailem nadanym na adres zwrotny, podany przez Uczestnika, informację o 

sposobie rozpatrzenia reklamacji. 

mailto:apuczynska@180hb.com
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7.5. Spory wynikające lub związane z Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd 

powszechny. 

8. Postanowienia końcowe 

8.1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy 

polskiego prawa. 

8.2. W sprawach związanych z Konkursem, dla których właściwą formą komunikacji jest poczta 

elektroniczna, a dla których w Regulaminie nie podano innego adresu e-mail, korespondencję 

skierowaną do Organizatora należy wysyłać na adres apuczynska@180hb.com  z adnotacją w 

temacie e-maila „Zostań twarzą Allegro na Instagramie”. 

8.3. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które 

uprawniają go do udziału w Konkursie oraz wyraża zgodę na udział w Konkursie na zasadach 

określonych w Regulaminie. W szczególności Uczestnik zobowiązuje się nie ingerować w 

przebieg Konkursu w sposób naruszający jego zasady oraz przebieg zamierzony przez 

Organizatora, w tym zobowiązuje się do niedekompilowania kodów, nie wykorzystywania 

skryptów, nie ingerowania w bazę danych, nie ingerowania w oprogramowanie komputera 

mające na celu zmianę przebiegu Konkursu. 

8.4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do Regulaminu z ważnej przyczyny. 

Zmiany wchodzą w życie z chwilą powiadomienia Uczestników, jednakże dla konkretnej zmiany 

może być przewidziany dłuższy termin wejścia w życie, o czym Organizator poinformuje. Do 

zmian znajdują zastosowanie następujące postanowienia: 

8.4.1. Wprowadzenie zmian nie narusza i nie ogranicza praw nabytych tych Uczestników, którzy 

dokonali Zgłoszenia przed publikacją zmian. 

8.4.2. Pod pojęciem ważnej przyczyny należy rozumieć w szczególności: 

8.4.2.1. konieczność modyfikacji systemów informatycznych; 

8.4.2.2. dostosowanie Regulaminu do wymogów prawnych, w szczególności zmian w 

przepisach; 

8.4.2.3. uzasadnione uwagi zgłaszane przez Uczestników; 

8.4.2.4. wprowadzenie nowych nagród. 

8.5. Powiadomienie Uczestników o zmianie Regulaminu nastąpi przez zamieszczenie odpowiedniej 

informacji na Profilu Allegro w serwisie Instagram. 

8.6. Uczestnik, który nie wyraża zgody na zmiany Regulaminu, uprawniony jest do złożenia 

wypowiedzenia w terminie 2 dni od opublikowania informacji o zmianie Regulaminu. Uczestnik 

może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu w postaci elektronicznej, przesyłając takie 

oświadczenie pocztą elektroniczną na adres e-mail: apuczynska@180hb.com  W przypadku 

złożenia przez Uczestnika oświadczenia o wypowiedzeniu, wypowiedzenie takie odnosi skutek 

w postaci rozwiązania stosunku prawnego z chwilą doręczenia tego oświadczenia do 

Organizatora. 
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8.7. Do Uczestników, którzy dokonają Zgłoszenia w okresie od momentu publikacji zmian 

Regulaminu do momentu ich wejścia w życie, w okresie tym znajdują zastosowanie 

postanowienia dotychczasowego Regulaminu, a w okresie począwszy od dnia wejścia w życie 

zmian - postanowienia zmienionego Regulaminu.  

8.8. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, 

której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 

listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540 z późn. zm.). 


